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Förord 

Denna studie är resultatet av kursen ”Examensprojekt i innovationsteknik” på 

Mälardalens högskola och är en rapport till examensprojektet som utfördes i kursen. 

Arbetets gång har varit en väldigt lärorik och samtidigt frustrerande resa för 

författarna, då detta är den första studien som de har skrivit på denna nivå. Den har 

även skapat en del frustration eftersom att arbetet har sprungit in i återvändsgränder 

där författarna har varit tvungna att tänka om för att på så sätt hamna på rätt spår igen. 

På det stora hela har processen varit mycket lärorik, rolig och har skapat mycket nya 

kontakter för författarna. 

Studien ska undersöka hur en agil metod kan skapas som är anpassad åt en specifik 

aktör, och vara skräddarsydd åt denna. För att skapa den agila metoden skall det agila 

manifestet, de agila principerna och Scrum användas. 

Därefter skall studien undersöka hur en agil projektmetod, teoretiskt sett, kan främja 

kreativiteten och innovationskraften hos en projektgrupp. 

Författarna vill ge ett stort tack till vår uppdragsgivare Västerås Science Park och ett 

särskilt stort tack till Makki Shirkhan som har varit författarnas kontaktperson på 

Västerås Science Park.  

Ett stort tack går även ut till Anette Strömberg som var författarnas handledare under 

kursens gång och som bidrog med ett mycket bra stöd under studieprocessen. Hon har 

bidragit med bra feedback och hjälpt författarna att driva arbetet framåt i rätt riktning. 

Författare: Malin Kunnari och Joacim Dubois. 

Västerås, Sverige och Torrevieja, Spanien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 
Titel Agila arbetsmetoder utanför IT-sfären. 

-Att skapa en ny agil arbetsmetod. 

Författare Joacim Dubois & Malin Kunnari. 

Nyckelord innovation, agilt, projektledning, event, kreativitet. 

 

Under denna studie så hade författarna ett uppdrag från en uppdragsgivare som var att 

skapa en ny agil projektmetod åt denna, för att främja deras arbete med ett projekt 

som de genomför årligen, som heter Jobb Shop. Projektet hade under det senaste 

genomförandet inte genomförts med hjälp av någon särskild projektmetod. 

Författarna till denna studie skapade under arbetets gång en specifik agil metod åt 

uppdragsgivaren som de kan använda under kommande år vid genomförandet av Jobb 

Shop. Vid sidan av detta så gjorde författarna även en metaanalys av den nya metoden 

där de studerade hur den nya agila arbetsmetoden, rent teoretiskt, kan främja 

kreativitet och innovation. Resultatet av studien visade att den teoretiska grunden för 

ovanstående fråga var god, och de drog slutsatsen att agila metoder, teoretiskt sett, 

mycket väl kan främja kreativitet och innovation. 
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Title Agila arbetsmetoder utanför IT-sfären. 

-Att skapa en ny agil arbetsmetod. 

Authors Joacim Dubois & Malin Kunnari. 

Keywords innovation, agile, project management, event, creativity. 

 

During this study the authors had an assignment from a client which was creating a 

new Agile project methodology for the client, to promote their work on the project 

they undertake annually, named Jobb Shop. The project had during the last execution 

not been implemented by means of a specific project methodology. During this 

process the authors of this study created a specific agile methodology for the client 

that they can use in future years in the implementation of Jobb Shop. Alongside this, 

the authors also did a meta-analysis of the new method in which they studied how the 

new agile method, theoretically, can promote creativity and innovation. The results of 

the study showed that the theoretical basis for the above question was good, and they 

concluded that agile methods, theoretically, may well promote creativity and 

innovation. 
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1 INLEDNING 

Detta arbete har i synnerhet cirkulerat kring ett projekt som uppdragsgivaren, 

Västerås Science Park, utför varje år, och som de ville ha ett nytt sätt att genomföra 

för att få en bättre struktur på arbetet. Uppdraget som författarna fick från Västerås 

Science Park var att skapa en ny agil arbetsmetod som var anpassad åt dem. Studien 

är alltså uppbyggd kring ett case som författarna använde som grund när de skapade 

den nya agila metoden. Resultatet av caset från föregående år har studerats för att på 

så sätt lägga en grund till vad som passade att ha med i den nya agila metoden som 

skapades åt uppdragsgivaren. Enligt uppdragsgivaren (Intervju. 2013) så hade de 

ingen särskild arbetsmetod när de arbetade med projektet under det gångna året, och 

därför var de intresserade av att få ett bra verktyg att använda sig av framöver.  

 

Denna uppsats kommer även att behandla hur kreativiteten påverkas av att arbeta med 

agila projektmetoder, och försöka svara på frågan "Finns det en teoretisk grund för att 

den nya agila metoden främjar kreativitet?". Författarna ska studera ovanstående 

fråga med hjälp av existerande kreativitets och innovationsteori. Författarna till 

uppsatsen har fått i uppdrag att skräddarsy en agil projektmetod åt en uppdragsgivare 

för att ge dem ett verktyg att använda framöver när de ska arbeta med projekt.  

Det är den nya agila arbetsmetoden som författarna sedan kommer att studera för att 

se om den, teoretiskt sett, främjar kreativitet för att på så vis lämna ett akademiskt 

bidrag i områdena kreativitet och innovation. 
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Figur 1 Författarnas illustration av uppsatsens uppbyggnad 
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Uppsatsen är uppbyggd enligt ovanstående modell. Författarna tog fram den nya agila 

metoden genom att studera introduktionsdelen i arbetet, som bland annat behandlar 

bakgrunden till de agila metoderna, bakgrunden till uppdraget, målgruppen, 

beskrivningen av studieobjektet samt en begreppslista över vanliga agila begrepp. 

Författarna kopplade sedan ihop introduktionsdelen med uppsatsens casebeskrivning, 

för att då kunna studera hur caset kunde kopplas samman med det agila tankesättet. 

Detta resulterade i en ny agil metod.  

Därefter använde sig författarna av den insamlade teorin om kreativitet och 

innovation och kopplade den samman med den nya agila metoden och gjorde därmed 

en analys på deras egen analys, en metaanalys. Metaanalysen blir ett akademiskt 

bidrag där det framkommer om den nya agila metoden teoretiskt sätt främjar 

kreativitet och innovation. 

Författarna kom sedan fram till två olika slags slutsatser, en slutsats på uppdraget och 

en slutsats på forskningsfrågans frågeställning. För att få fram slutsatsen på 

uppdraget, studerade författarna den nya metoden de tagit fram och slutsatsen på 

frågeställningen studerade författarna metaanalysen de gjort. 

 

1.2 BAKGRUND AGILA METODER 
Genom denna rapport har författarna valt att ofta använda sig av Gustavsson (2011, 

2013) som en referens, då den informationen som det refereras till är information och 

inte åsikter. Det skulle alltså inte tillföras något värde till rapporten genom att 

inkludera ytterligare källor. Under arbetets gång så studerades även annan litteratur 

inom ämnet agila metoder men eftersom att de olika källorna ger samma information 

så valde författarna att använda sig av Gustavsson som referens i de flesta fall. 

De agila metoderna uppkom inom mjukvaruutvecklingsbranschen under 1900-talet 

och uttrycket ”Agile” myntades först 2001 i Snowbird, Utah, där 17 stycken olika 

metodskapare träffades och tillsammans kom överens om principerna som skulle 

ligga som grund för att en metod skulle kallas ”Agile” (Gustavsson, T. 2011). 

Agila metoder används till störst del inom mjukvaruutvecklingsbranschen där de från 

början också myntades. På senare år har de agila metoderna börjat sprida sig utanför 

IT sektorn för att det har visat sig att de kan vara fördelaktiga att använda även i andra 

branscher. Det finns olika uttryck och principer som har influerat det Agila 

manifestet, som exempelvis Lean och Kaizen. En princip som det lätt går att se en 

koppling mellan Lean och agila metoder är en av de agila principerna som lyder: 

"Enkelhet - Konsten att maximera arbete som inte görs - är grundläggande", detta är 

mycket likt tanken att inom Lean ta bort slöseri. Den största och mest använda agila 

metoden idag är Scrum, som kom till 1995 inom mjukvaruutvecklingsbranschen där 

man upptäckte att man med hjälp av den metoden lättare kunde anpassa projektets 

gång efter en föränderlig miljö, och att de befintliga traditionella projektmetoderna 

ansågs hämma snarare än hjälpa vid projektarbeten. När Ken Schwaber och Jeff 

Sutherland skapade metoden Scrum så utgick de från en artikel skriven av två 

Japanska forskare vid namn Hirotaka Takesuchi och Ikujiro Nonaka, där Jeff och Ken 

argumenterade att företagen i den Japanska studien hade en rugbyapproach med ett 

team som jobbade tätt tillsammans och där de olika medlemmarna i projektgruppen 
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hade olika kompetenser. Teamet jobbade tillsammans genom hela projektets gång och 

alla deltagare bidrog i samtliga delar av projektet istället för att delas upp i sina egna 

områden med egna uppgifter. (Gustavsson, T. 2011) 

Det agila manifestet samt dess tolv principer är vad denna studie kommer att arbeta 

mycket med. Dessa tolv principer är olika sätt att lägga fokus inom ett projektarbete 

och riktlinjer för vad som är viktigt.  

”Felet i dagens projektledning är, menar agila förespråkare, att det saknas stöd åt 

projektledare att göra den här typen av prioriteringar.” (Gustavsson, T. 2013. s.29). 

Det agila manifestet kan för många låta som sunt förnuft, dock har det visat sig att det 

sunda förnuftet ofta brister i traditionell projektledning (Gustavsson, T. 2011) detta 

för att fokus lätt tappas och att det lätt kan hända att det glöms bort vad användbara 

projektresultat egentligen är. När det sedan sker förändring blir ofta projektteamet 

förvånade och motsträviga, fastän förändringar under ett projekt är en naturlig del i 

projektets process (Gustavsson, T. 2011). De agila principerna hjälper alla inblandade 

i projektet att vara medvetna om när projektet börjar leda in på fel spår (Gustavsson, 

T. 2011). Detta bidrar till att felen inte hinner bli så stora innan de har hunnits rättats 

till (Gustavsson, T. 2011). De tolv principerna är oftast inte något helt nytt för en van 

projektledare, utan snarare riktlinjer för hur ett projekt kan drivas framgångsrikt och 

visar hur dessa riktlinjer bör efterlevas i verkligheten (Gustavsson, T. 2011). 

1.3 DET AGILA MANIFESTET 
Det agila manifestet skapades vid ett möte i Snowbird, Utah där 17 olika skapare av 

agila projektmetoder träffades för att sammanställa ett manifest där principerna som 

ska beskriva hur man arbetar agilt samlades (Gustavsson, T. 2011). 

Agil projektledning prioriterar: 

Individer och interaktioner  framför Processer och verktyg. 

Fungerande programvara  framför Omfattande dokumentation. 

Kundsamarbete   framför Kontraktsförhandling. 

Anpassning till förändring  framför Att följa en plan. 

(Gustavsson, T. 2013. s.28-29) 

 

”Det finns värde i det som står till höger men inom agil projektledning värdesätter 

man sakerna som står till vänster mer.” (Gustavsson, T. 2011. s.32) 

1.4 DE AGILA PRINCIPERNA 
 

De 12 agila principerna: 

1. Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig 

leverans av värdefull programvara (Värdefullt projektresultat). 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder 

utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel. 

3. Leverera fungerande programvara (användbart projektresultat) ofta, med ett 

par veckors till ett par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre. 
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4. Verksamhetskunniga och utvecklare (projektdeltagare) måste arbeta 

tillsammans dagligen under hela projektet. 

5. Bygga projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljön och det stöd de 

behöver, och lita på att de får jobbet gjort. 

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att 

förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet (projektgruppen). 

7. Fungerande programvara (användbart projektresultat) är främsta måttet på 

framsteg. 

8. Agila metoder verkar för hållbarhet. Sponsorer, utvecklare 

(projektmedlemmar) och användare ska kunna hålla jämn utvecklingstakt 

(arbetsbelastning) under obegränsad tid. 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

10. Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande. 

11. Bäst arkitektur, krav och design (projektresultat) växer fram med 

självorganiserade team. 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur de kan bli mer effektiva och 

justerar sitt beteende därefter. (Gustavsson, T. 2011. s.36 -37) 

1.5 BAKGRUND UPPDRAG 
Författarna har en uppdragsgivare som under det gångna året har drivit igenom ett 

projekt utan att egentligen ha använt sig av någon särskild projektledningsmetod utan 

snarare jobbat reaktivt och ”tagit saker som det kommer” (Intervju. 2013).  Projektet 

som de drev igenom var ett evenemangsprojekt, som de genomför årligen, där de 

skulle skapa ett event där företag och ingenjörer skulle träffas och samverka. Detta 

projekt har hittills genomförts tre gånger, med avsikten att fortsätta även under 

kommande år. Enligt uppdragsgivaren så saknades ramar för projektet i och med att 

ingen speciell projektmetod användes, och de var väldigt intresserade av att få en 

struktur att jobba efter under kommande år (Intervju. 2013). 

1.6 MÅLGRUPP 
Målgruppen för denna studie är framför allt Västerås Science Park, men 

kunskapsbyggandet för denna studie kommer även att bidra med att målgruppen för 

denna studie kommer att vara alla som jobbar med eller är intresserad av att främja 

kreativitet, och som har ett intresse för projektledning.  

1.7 BESKRIVNING AV STUDIEOBJEKTET 
Västerås Science Park är en kunskapspark som vänder sig till företagare i tillväxt, 

entreprenörer och idébärare med nya, innovativa idéer. På VSP kan de träffas och 

utbyta kunskap för att skapa tillväxt och utvecklas. VSP beskriver själva sin 

verksamhet som: 

”Vi skapar relationer  

stödjer innovationer  

som utvecklar nya affärer” (Västerås Science Park. 2013) 
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VSP har 16 anställda och finns och verkar i hela Västmanlands län och de 

kommunerna är: Västerås, Hallstahammar, Arboga, Surahammar, Sala, Norberg, 

Kungsör, Fagersta, Skinnskatteberg samt Köping. (Västerås Science Park. 2013) 

1.8 BEGREPPSLISTA 
Följande begrepp är hämtade från författarnas forskningsansökan (Kunnari, M & 

Dubois, J. 2013): 

I scrum så är scrumteamet uppdelat i olika roller, dessa är: 

Scrummaster motsvarar en projektledare för teamet. Det är scrummasterns uppgift 

att arbetets gång rullar på bra och att arbetsteamet mår bra och trivs (Kniberg. H & 

Skarin, M. 2010).  

 

Produktägaren är den som beslutar över produktloggen, och är den som bestämmer 

hur produkten ska utformas och om utvecklingsteamet bör göra några förändringar 

med produkten (Axelsson, M. 2013). Detta för att produktägaren strävar efter att 

utvecklingsteamets arbete resulterar i nytta/värde. En produktägare är ofta en 

projektledare hos den som beställer produkten (Axelsson, M. 2013).  

 

Utvecklingsteamet (scrumteamet) är självorganiserat och väljer själva ut vilka 

uppgifter de vill arbeta med, uppgifterna väljs ut från projektets produktlogg och 

teamet organiserar gemensamt ihop en sprintlogg (Axelsson, M. 2013). Teamet är 

även en hjälpande hand åt produktägaren med att göra "sekventiella berättelser", 

prioriteringar för arbetets gång (Axelsson, M. 2013). 

Utvecklingsteamet ska vara ett litet team, dock inte mindre än tre personer eftersom 

det kan resultera i att interaktionen blir dålig och det bör inte vara fler än nio stycken 

teammedlemmar, eftersom att det då blir svårigheter med samordningen (Sutherland, 

J. & Schwaber, K. 2011).  

 

Komponeneter inom scrum: 

Produktlogg  

Produktägaren ansvarar över produktloggen. Produktlogg är en sida där 

produktägarens önskemål, krav och prioriteringar över produkten står nedskrivna 

(Axelsson, M. 2013). En produktlogg kan vara utformad på flera olika sätt (Axelsson, 

M. 2013).  

 

Sprintlogg 

Sprintlogg är en del som ligger under produktloggen men den delen ansvarar 

utvecklingsteamet för (Axelsson, M. 2013). Tanken är att teamet genomför det under 

tiden de arbetar med sprinten (Axelsson, M. 2013). 

 

Sprint 

I arbetet med Scrum delas arbetet in i sprintar, vilka representerar delprojekt i arbetet 

(Axelsson, M. 2013). En sprint kan vara allt från tre till trettio dagar lång (Axelsson, 

M. 2013). Arbetsprocessen med en ny sprint börjar alltid med ett planeringsmöte, och 

när sprinten är slutförd genomförs en demonstration samt redovisning av vad som har 
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utvecklats under sprintens arbetsprocess. Under sprintens arbetsgång sker det 

dailyscrum och det sista momentet är alltid en återblick på projektets gång (Axelsson, 

M. 2013).  

 

Dailyscrum 

Dailyscrum är ett kort avstämningsmöte som genomförs varje dag, där alla personer i 

teamet får svara på följande frågor: Vad har du gjort sen sist vi hade möte? Vad har 

du planerat att göra till imorgon? samt om det finns något hinder? (Axelsson, M. 

2013).  

 

Sprintgenomgång 

Sprintgenomgången är till för kunder, produktägaren och andra intressenter, detta för 

att de skall få en förståelse för vad som arbetats med i sprinten och för att få en 

demonstration av arbetet (Axelsson, M. 2013).  

 

Återblick 

Återblicken är ett verktyg för att korrigera så att arbetet till nästa sprint blir bättre. 

Återblicken görs av teamet, scrummastern samt produktägaren, deras uppgift är då att 

byta erfarenheter samt identifiera moment i arbetetsgången som kan förbättras 

(Axelsson, M. 2013). Förbättringsmomenten väljs ut och skrivs ner på en lista, som 

därefter kommer användas på nästa sprint (Axelsson, M. 2013).  

 

Sprintplaneringsmötet 

Sprintplaneringsmötet involverar scrummastern, teamet samt produktägaren. I detta 

skede bryts arbetet ner i mindre delar som teamet bestämmer/uppskattar även hur lång 

tid det kommer ta att genomför de nedbrutna delmomenten (Kniberg, H & Skarin, M. 

2010).  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

2.1  SYFTE OCH UPPDRAG 
Syftet med detta arbete är att skapa en egen agil arbetsmetod åt uppdragsgivaren. 

Metoden ska skapas utifrån det agila manifestet, de agila principerna och till stor del 

vara baserad på Scrum, och på så vis resultera i en ny agil metod som är anpassad till 

uppdragsgivaren. Tanken med detta är att uppdragsgivaren under kommande år ska 

kunna använda sig av metoden när de ska planera och utföra sina framtida projekt.  

Det skall även göras en rent praktisk tillämpning av planeringsdelen av arbetsmetoden 

på ett projekt hos uppdragsgivaren, vilket kommer att resultera i ren undervisning av 

arbetsmetoden för uppdragsgivaren, för att denne sedan ska kunna använda sig av 

metoden på egen hand och förhoppningsvis effektivisera sina framtida projektarbeten. 

 

Vidare så kommer författarna att utifrån existerande teori om kreativitet och 

innovation att skapa en agil projektledningsmetod åt VSP som är väl förankrad i 

teorin. 

Uppdraget är: 

-Att skapa en ny agil arbetsmetod som är anpassad åt uppdragsgivaren. 

2.2   FORSKNINGSFRÅGA 
I den här studien skall en ny agil arbetsmetod skapas utifrån det agila manifestet, de 

agila principerna och som är baserad på Scrum och således vara en skräddarsydd 

arbetsmetod som blir framtagen åt uppdragsgivaren, Västerås Science Park. 

Vidare så skall denna studie undersöka hur ovanstående agila metod kan främja 

kreativiteten, teoretiskt sett. 

 

Forskningens frågeställning är: 

-Finns det en teoretisk grund för att den nya agila metoden främjar kreativitet? 

2.3  STUDIENS INNOVATIONSBIDRAG 
Ett nytt arbetssätt för uppdragsgivaren att använda i framtiden. Målet är att dels ta ett 

arbetssätt från en bransch och tillämpa i en annan och dels att skapa ett nytt 

arbetsverktyg som utgår från den existerande teorin kring agil projektledning som ska 

främja uppdragsgivarens projektarbeten i framtiden. Förhoppningen är att 

innovationsbidraget i denna studie kommer att resultera i ett användbart arbetsredskap 

för uppdragsgivaren, och det som gör bidraget innovativt är just det att ta en 

uppsättning principer som oftast tillämpas i ett område 

(Mjukvaruutvecklingsbranschen) och utifrån dessa principer skapa en ny metod som 

sedan ska implementeras i ett annat område (Eventsamordning). Detta innebär att 

innovationen i detta fall är inkrementell. Kunskapsbidraget till innovationsområdet 

kommer att vara att använda teorier om innovation och kreativitet för att utveckla en 

agil metod, och därmed studera om den nya metoden, teoretiskt sett, främjar 

kreativitet och innovation. 
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3 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

3.1 METODVAL 
Studiens huvudmetod är en casestudie och därmed är studien designad som en 

fallstudie (Bryman, A. 2011) eftersom att författarna valde att titta på ett specifikt fall 

och att sedan göra en ingående analys av detta fall. Studien bedrevs som en 

aktionsforskningsstudie (Bryman, A. 2011) med vissa inslag av interaktiv forskning 

(Lindhult, E. 2011) då det genom hela arbetet skedde lärande för både författarna och 

uppdragsgivaren. 

Till studien valde författarna att använda en kvalitativ metod (Bryman, A. 2011) då 

syftet var att få fram relevant och kvalitativ data från respondenten. Anledningen till 

att en kvalitativ metod valdes för studien var att författarna jobbade med en 

respondent där de hade ett uppdrag att ge form åt en projektmetod som respondenten 

sedan kunde använda i kommande projekt, alltså skedde arbetet som en fallstudie, 

med ett case. Därmed skulle en kvantitativ undersökning inte duga då det inte var 

mycket information som krävdes utan snarare användbar information med rätt fokus 

och relevans. Det var inte relevant för studien att då analysera information från en 

annan aktör då det fokuset låg på respondenten och att skräddarsy en projektmetod åt 

dem. 

Studiens primärdata bestod av resultatet av en intervju och även mailkontakt med 

respondenten samt samtal och träffar med denne. Sekundärdatan bestod av teorier 

från i huvudsak litteratur och vetenskapliga artiklar, och även av en manual skriven av 

en av respondenterna från VSP (Bilaga 1). Även en del webbaserade källor användes 

till sekundärdatan, även om den informationen inte tillräknades samma vikt som datan 

från exempelvis vetenskapliga artiklar, då författarna bedömde att de inte har samma 

vetenskapliga tyngd och trovärdighet. 

I studien ingår en metaanalys (Bryman, A. 2011) där resultatet av den konstruerade 

agila metoden undersöks för att se om kreativiteten, teoretiskt sett, blir främjad vid 

användningen av metoden. 

Studien angreps ur ett aktionsforskningsperspektiv (Bryman, A. 2011) då författarna 

inte distanserade sig från uppdragsgivaren utan snarare arbetade tillsammans med 

dem för att tillsammans nå ett resultat. Anledningen till detta angreppssätt var att 

författarna tillsammans med uppdragsgivaren kom fram till ett uppdrag som skulle 

utföras, och i och med att det var ett uppdrag som skulle främja en specifik aktör, 

uppdragsgivaren, så behövde arbetet bedrivas tillsammans med dem. 

Nyttan av att ha detta angreppssätt var att författarna kunde få en insikt i hur agila 

arbetsmetoder kan påverka kreativitet samtidigt som uppdragsgivaren kunde få ett 

nytt arbetsverktyg som skulle främja deras framtida arbete. Tanken med 

aktionsforskning är framför allt att det ska ske ett utbyte av värde mellan de olika 

parterna som är involverade i studien, vilken var fallet med denna studie (Bryman, A. 

2011).  
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3.2 INTERVJUER 
En intervju genomfördes med de två respondenter som hade valts ut till studien. 

Intervjun var lite drygt 20 minuter lång. Respondenterna var de drivande krafterna 

bakom projektet som studerades, och det var huvudsakligen de som utförde projektet. 

Intervjun genomfördes med de båda respondenterna samtidigt. 

Frågorna till intervjun (Bilaga 2) togs fram utifrån litteratur som var inriktad på 

projektledning och olika projektledarstilar (Gustavsson, T. 2011, 2013; Marmgren, L. 

& Ragnarsson, M. 2001; Kniberg. H. & Skarin, M. 2010; Kniberg, H. 2007; 

Andersen, E.S. & Grude, K.V. & Haug, T. 2013). Frågorna utformades även med 

hjälp av riktlinjer från teori (Bryman, A. 2011). Detta för att författarna skulle hitta 

gemensamma nämnare som olika studier och böcker har gemensamt när de beskriver 

olika projektledningsmetoder. Detta resulterade i att författarna skrev ner ett antal 

huvudrubriker som sedan blev riktlinjer för de frågor som togs fram under varje 

rubrik. Rubrikerna var:  

 Tillvägagångssätt. 

 Dokumentering. 

 Roller. 

 Uppdelning. 

 Tidsplanering. 

 Beslutanderätt. 

 Resultat. 

 Leverabler. 

 Delmål. 

 Utmärkande tillfällen i processen som var bra/mindre bra.  

Rubrikerna togs fram genom att författarna läste om projektledning, ledarskap och 

agila metoder från olika källor och fann att rubrikerna de valde ofta är punkter som 

skiljer sig i olika arbetsmetoder (Gustavsson, T. 2011, 2013; Marmgren, L. & 

Ragnarsson, M. 2001; Kniberg. H. & Skarin, M. 2010; Kniberg, H. 2007; Andersen, 

E.S. & Grude, K.V. & Haug, T. 2013). Rubrikerna valdes alltså för att efter studie av 

existerande litteratur fann författarna att det var de ovanstående rubrikerna som ofta 

var viktiga i bedömandet av olika metoder. Med bedömande menas att en metod kan 

bedömas vara agil eller ej. 

Intervjuns form klassificeras som en semi-strukturerad intervju, då det krävdes för att 

få den mängd information som författarna behövde för att kunna utföra studien. 

Intervjun klassificeras som semi-strukturerad på grund av att frågorna var definierade 

innan intervjun men det fanns också plats för kompletterande följdfrågor och 

diskussion (Bryman, A. 2011). 

Ett antal frågor ställdes angående projektet som studerades och intervjun spelades in 

för att sedan transkriberas. 

Anledningen till att formen semi-strukturerad intervju användes var för att en 

strukturerad intervju inte passade studiens syfte, då det krävdes utrymme för 

följdfrågor för att få den information som behövdes samt att författarna var medvetna 
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om att det kunde uppstå diskussioner under intervjun för att på så sätt få fram de svar 

på frågorna som bedömdes vara mest relevanta för studien. 

3.3 MÖTEN MED UPPDRAGSGIVAREN 
Författarna har genom studiens gång haft tät kontakt med framför allt en av 

respondenterna, då genom personliga möten men också genom epost. Det sista 

planerade mötet mellan en av respondenterna och författarna var ett möte som var 

planerat som ett utbildningstillfälle gällande den nya agila metoden, författarna skulle 

alltså undervisa respondenten i hur den nya agila metoden skulle fungera, och 

praktiskt hålla ett planeringsmöte för projektet inför kommande år. 

3.4 URVAL 
Anledningen till att Västerås Science Park valdes som samarbetspartner till studien 

var en tidig kontakt mellan VSP och författarna som gav ett positivt intryck och där 

det visade sig att det fanns ett uppdrag som passade studien väl. 

Två respondenter valdes ut som aktörer för studien, då dessa två respondenter precis 

hade slutfört ett projekt som passade denna studie. 

Anledning till att ingen referensorganisation valdes var av flera anledningar. Dels så 

har studien en begränsad tid för sitt genomförande, vilket gör att det blir mycket svårt 

att få en hög kvalitet på studien om fokus ska ligga på kvantitet av organisationer 

istället för kvalitet på en enstaka organisation. En annan anledning var att författarna 

hade en samarbetspartner som hade kommit överens med författarna om ett uppdrag 

som skulle utföras. 

3.5 AVGRÄNSNINGAR OCH FOKUS  
Fokus för studien ligger enbart på arbetsmetoden och inte på personliga relationer. 

Fokus vid skapandet av den nya agila metoden kommer enbart att ligga på det agila 

manifestet, de agila principerna och Scrum, av den anledningen att det annars skulle 

vara svårt att nå en bra slutsats inom den givna tiden. När det gäller forskningsfrågan 

så kommer fokus att ligga på kreativitetens påverkan av metoden som tas fram, det 

vill säga att studien kommer att titta på hur/om kreativiteten i en projektgrupp 

främjas, teoretiskt sett, av att arbeta med den agila metoden som tas fram. 

3.6 ETISKA ÖVERVÄGANDE 
Författarna använde sig av en samtyckesmall (Bilaga 3) för att författarna och 

respondenterna skulle vara överens om vilken information som fick användas i 

studien och rapporten. Efter etiska överväganden angående respondenternas 

samarbetspartners så beslutades att deras namn ej skulle tas med i rapporten, då de ej 

varit inblandade i studien över huvud taget, och därmed ej heller är insatta i studiens 

syfte eller bakgrund. Angående författarnas frihet gentemot uppdragsgivaren så hade 

författarna fria händer vid skapandet av den nya agila metoden, vilket innebär att 

samarbetspartnern inte på något vis har styrt arbetet med metoden. Detta gör att det 

sett ur aspekten om hur mycket uppdragsgivaren har färgat resultatet är en trovärdig 

studie då så inte skedde. Däremot så finns det en möjlighet att författarna färgades av 
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viljan att leverera en bra agil metod till samarbetspartnern vilket därmed gjort dem 

mindre kritiska till agila metoder. Eftersom att intervjun genomfördes med båda 

respondenterna samtidigt så kan det diskuteras om det påverkade deras svar, men 

detta var något som författarna valde att bortse från då de var ute efter en bra 

beskrivning av respondenternas arbete, och detta ansåg författarna att det skulle vara 

lättast att få om respondenterna hade möjlighet att tillsammans berätta om arbetets 

gång.  

3.7 GENERALISERBARHET, RELIABILITET OCH VALIDITET 
Angående generaliserbarheten (Bryman, A. 2011) på studien så tror författarna att den 

är låg, då resultatet mycket väl skulle ha kunnat bli ett annat med en annan aktör, då 

arbetet med studien endast har cirkulerat kring en samarbetspartner så skulle resultatet 

med största sannolikhet bli annorlunda om det var en annan samarbetspartner. 

Anledningen till detta är att informationen som författarna har använt för studien är 

väldigt specifik för samarbetspartnern då den, framför allt, är inhämtad från 

intervjumaterial och därmed inte är objektiv, utan snarare utgår från respondenternas 

upplevelser och tycken. Däremot så anser författarna att validiteten (Bryman, A. 

2011) på studien är god då relevansen av det som studerats är hög, då studien gick ut 

på att arbeta utifrån ett case och därmed skapa nytta åt samarbetspartnern som caset 

berör. Reliabiliteten (Bryman, A. 2011) anser författarna vara hög, då det som skulle 

mätas var hur kreativitet främjas, teoretiskt sett, av den nya agila metoden som 

skapades, och det som har studerats för detta är kreativitets och innovationsteori och 

därmed är det mätbara i studien baserat på existerande data från litteratur. 

3.8 GENOMFÖRANDE 
Intervjun skedde i en konferenslokal på Västerås Science Park, de båda 

respondenterna samt de två författarna försåg sig med kaffe innan intervjun. Enligt 

Bryman (2011) bidrar varm dryck till ett bättre socialt klimat. Innan intervjun 

startades skedde ett vanligt samtal rum där de båda respondenterna ställde nyfikna 

frågor om arbetet. Miljön på VSP är enligt Leonard & Walter (2005) en typisk miljö 

för att bidra till ökad kreativitet samt innovation, med ett allrum som kopplar samman 

köksavdelningen med resten av lokalerna. Inredningen var väldigt färgglad och det 

fanns en specialbyggd soffa som var byggd i etapper upp längs en vägg. 

 

När intervjun startades så sattes en inspelning igång på en av författarnas dator, för att 

få materialet sparat för att sedan kunna transkriberas. Intervjun skedde på så sätt att 

författarna ställde frågorna de hade satt ihop före intervjun (Bilaga 2). Båda 

författarna ställde frågorna under intervjun och det var inget som var förutbestämt 

utan det skedde spontant under intervjuns gång. En detalj som dock var förutbestämd 

var att den av författarna som inte hade ställt frågan skulle vara extra uppmärksam på 

svaret för att det kan vara svårt att höra om respondenten verkligen svarat på den 

ställda frågan eller om denne missförstår/misstolkar frågan (Bryman, A. 2011). Detta 

gav utrymme för följdfrågor då en av författarna hela tiden höll bra koll på om svaret 

var tillfredsställande, och om det inte var det så var bägge författarna pålästa på 

bakgrunden till frågorna och kunde därmed ställa följdfrågor som var vinklade på ett 
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sådant sätt att de kunde bringa fram den form av svar som krävdes för att besvara 

frågan som hade formulerats utifrån teorin. 

3.9 GENOMFÖRANDE AV PLANERINGSMÖTET 

Genomförandet under utbildningsmötet med en av respondenterna såg ut som så att 

författarna hade för avsikt att redovisa hur den nya agila metoden går till samt att 

hålla ett planeringsmöte inför kommande års projekt. Detta blev inte fallet, då det 

under mötets gång visade sig att respondenten hade tagit till sig så pass mycket 

genom mötena med författarna under studiens gång, att det hade resulterat i att denne 

redan hade börjat anamma det agila tankesättet. Manualen (Bilaga 1) som 

respondenten hade skrivit angående projektet som redan hade genomförts, hade blivit 

omskriven på ett sätt som visade författarna att respondenten hade tagit till sig det 

agila tankesättet. Manualen var vid den här tidpunkten omskriven från att vara en 

berättande text till att vara skriven som uppgifter i ett Scrumprojekt. Detta visade 

författarna att respondenten hade kommit längre i tankegången än vad de hade väntat 

sig, och därmed bestämdes det att författarna istället skulle skriva ihop en manual 

med den nya agila metoden som respondenten sedan skulle använda sig av när 

projektet ska genomföras. 

Under utbildningsmötet med respondenten så framkom det att några moment från den 

nya metoden borde justeras för att passa deras arbetsätt bättre. Så genom att ha 

genomgång av den nya metoden kunde respondenten säga sina egna åsikter och 

tankar kring metoden, vilket bidrog till några förändringar i metoden, vilket är en stor 

del av det agila tankesättet, att kunna hantera förändringar under processens gång 

(Gustavsson, T. 2013). 

3.10 BEARBETNING AV DATA 
Informationen samlades in via en intervju samt möten med respondenterna och även 

med hjälp av att en av respondenterna skrivit ner en manual (Bilaga 1) som beskrev 

eventprojektet. Intervjun behandlades genom att spela in intervjun för att därefter 

transkribera dialogen mellan författarna och respondenterna. Valet att transkribera 

intervjun grundade sig på att det skulle bli lättare att utskilja den relevanta 

informationen som fanns i intervjun (Bryman, A. 2011) samt att gör det mindre troligt 

att missförstånd sker, då det blir lättare att se vad som sades under intervjun när det är 

nerskrivet. När intervjun transkriberades så framkom en del information som 

författarna under intervjun inte hade lagt så stor vikt vid, men som gav bra stöd till 

delar av studien. När intervjun transkriberades så delades informationen upp i 

färgkodade segment (Bryman, A. 2011) för att på så vis tydliggöra innehållet och 

därmed gjordes materialet från intervjun lättare att använda och mer lättläst. 

Färgkodningen delades in i studiens nya metods fem olika faser och delades in enligt 

följande: Förstudie – gul, planering – blå, genomförande – grön, överlämning – brun 

och avslut – lila. 

3.11 ANALYSFÖRFARANDE 
Utifrån rubrikerna som författarna använde som ramar för intervjun så fick de bra 

information att använda i studien. Rubrikerna tillförde att författarna fick med den 
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information de behövde för fortsatt arbete, det var dock möjligt att rubrikerna var en 

aning för strukturerade med tanke på att samarbetspartnern inte hade använt sig av 

någon speciell struktur eller arbetsmetod när de arbetade med caset. Detta medförde 

att en stor del av informationen som krävdes togs fram genom följfrågor och 

diskussion som låg utanför själva intervjumallen och därmed så visade det sig att 

formen semi-strukturerad intervju var ett gott val för studien. I vissa fall så gick det 

inte att få fram relevant information enbart med hjälp av de förskrivna 

intervjufrågorna utan det krävdes en diskussion. Det bör dock sägas att oavsett om 

frågorna fick de svar som krävdes eller ej så var detta en god metod för att få fram 

information till studien då författarna var väl förberedda på vilken information som 

krävdes och därmed med hjälp av följfrågor kunde få fram den information de 

behövde. Det kan även sägas att rubrikerna som användes till intervjun var en aning 

överflödiga, men detta gjorde att diskussionen som följde varje fråga blev relevant 

och givande, vilket troligen inte hade blivit fallet om någon av rubrikerna tagits bort. 

Efter utbildningsmötet så fick författarna ändra en del detaljer i den nya agila 

metoden, då det framkom en del uppgifter som tidigare inte hade diskuterats. Detta 

var mycket användbart för författarna då det möjliggjorde en metod som blir än mer 

anpassad till uppdragsgivaren samtidigt som det bidrog till att författarnas nya metod 

blev mer ändamålsenlig. 

4 TEORI 

4.1 KREATIVITET 
En viktig del för att få kreativiteten att flöda i en arbetsprocess där det krävs strategi, 

idéarbete, planering samt genomförande, är att tillåta och acceptera att dessa delar får 

ta tid och acceptera att det är en viktig del av arbetet (Michanek, J & Breiler, A. 

2012). Det är just de tänkande faserna i en arbetsprocess som många projektarbetare 

skyndar sig igenom för att kunna börja med genomförandet, på grund av att de inte 

ser några konkreta resultat av den ”tänkande” delen och snabbt vill påbörja 

genomförandet (Michanek, J & Breiler, A. 2012). Resultatet av att snabbt börja med 

genomförandet och minimera tiden som läggs på planeringsdelen är att kvalitén 

troligtvis hade blivit bättre på slutresultatet samt att arbetstiden på arbetsprocessen 

troligtvis blivit kortare om planeringsdelen hade fått ta den tid som krävdes 

(Michanek, J & Breiler, A. 2012).  

 

När individer känner sig som mest kreativa så talar Michanek & Breiler (2012) om att 

individen befinner sig i ett kreativt flow. Det vill säga ett mentalt tillstånd av 

målmedvetenhet, och att ett rus av att ”ingenting kan stoppa en” infinner sig, då kan 

kreativiteten flöda (Michanek, J & Breiler, A. 2012). För att få bra förutsättningar att 

infinna sig i ett flow så bör man involvera fyra element i sin arbetsgång (Michanek, J. 

& Breiler, A. 2012). Dessa element är metodik, kunskap, mental miljö och fysisk 

miljö (Michanek, J. & Breiler, A. 2012).  

Metodik: Kreativitet och innovation uppkommer inte alltid som en blixt från klar 

himmel (Leonard, D. & Walter, S. 2005), som de Sousa & Pellissier & Monteiro 

(2012) skriver att Burns & Stalker (1996) säger att kreativitet kan nås även genom att 

http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/de+Sousa,+Fernando+Cardoso/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Pellissier,+Ren$e9/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Monteiro,+Ileana+Pardal/$N?accountid=12245
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börja använda sig av nya tekniker och metoder. Brainstorming är den mest kända 

idégenereringsmetoden (Osborn, A . F. 1953, 1963). Brainstorming är en kreativ 

teknik, som går ut på att arbetsgruppen tänker fritt för att finna nya idéer till deras 

arbete (Burns, P. 2011). En processledare skriver ner alla idéer på exempelvis en 

whiteboardtavla. Det är då viktigt att inte kritisera någon idé (Leonard, D. & Walter, 

S. 2005), deltagarna ska ha tanken att ”alla idéer är bra idéer”. Till sist plockar 

deltagarna ut de användbara idéer som framkommit under brainstormingen (Bessant, 

J. & Tidd, J. 2007). 

Kunskap: det är viktigt att rätt kompetens är på ”rätt” plats men det är även lika 

viktigt att ta in kunskap från personer som inte har den rätta kompetensen (Michanek, 

J. & Breiler, A. 2012). Detta för att individer som inte är insatta i ett visst område ser 

saker på ett nytt och annat sätt än de som är insatta i ämnet. Att höra nya 

infallsvinklar på ett ”problem” gör att sinnet och kreativiteten främjas (Michanek, J. 

& Breiler, A. 2012).  

Mental miljö: I projektteam, då samarbetet mellan individer är av stor vikt så spelar 

den mentala miljön en stor roll (Michanek, J. & Breiler, A. 2012). Det gäller att sätta 

ihop ett team med tvärkompetens för att på så sätt få individer till alla funktioner i 

projektet (Michanek, J. & Breiler, A. 2012). Tvärkompetens i ett arbetsteam innebär 

att individerna i gruppen är olika, det kan vara i form av olika kompetenser, åldrar, 

kön, erfarenheter och mångfald (Leonard, D. & Walter, S. 2005). de Sousa 

& Pellissier & Monteiro (2012) skriver att enligt Robinson och Stern (1998) så bör 

organisationer ta i beaktning varje individ i företaget, så väl om det är 100 anställda 

eller bara två. Detta för att för att få ett kunskapsutbyte av de anställda, för enligt 

Robinson och Stem (1998) så blir benämningen "kreativa" rätt när det sker ett utbyte 

mellan alla individers potential. Det är även av stor vikt att alla i teamet känner sig 

trygga och vågar säga vad de tycker och tänker, annars finns en risk för mentala 

blockeringar (Michanek, J. & Breiler, A. 2012), däribland groupthinking vilket 

betyder att medarbetarna börjar tycka som de andra i teamet, även fast de personligen 

har andra värderingar (Leonard, D. & Walter, S. 2005). 

Den fysiska miljön: mörka och trista rum ger ofta inte stimuli till sinnet för att finna 

inspiration. Däremot ljusa, färgglada rum främjar kreativiteten (Michanek, J. & 

Breiler, A. 2012).   

4.1.1 AGILA METODER OCH KREATIVITET 
Enligt Denning (2013) så främjar ett agilt arbetssätt innovation. Denning menar att det 

är kontroll i sig självt som är det största problemet och att det är därför som agila 

arbetsmetoder främjar innovation där traditionella metoder hämmar. Han menar att 

eftersom att agila metoder har väldigt lite kontroll utifrån (från ledning) så kan de som 

arbetar med projektet ta tillvara på sin egen talang och kreativitet på ett mycket bättre 

sätt, då det är de själva som bestämmer hur arbetet ska ske. Detta innebär dock inte att 

det är projektgrupper helt utan styrning, utan snarare att samtliga medlemmar av 

gruppen är självstyrande ledare. Men Denning (2013) skriver också att bara för att det 

inte är lika kontrollerat som traditionella arbetssätt så innebär inte det att det saknas 

kontroll för att se hur arbetet fortskrider, då det ofta i arbetscyklerna ska reflekteras 

och ges feedback, och därmed visa vad de gör för framsteg med projektet. (Denning, 

S. 2013) 

http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/de+Sousa,+Fernando+Cardoso/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Pellissier,+Ren$e9/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Monteiro,+Ileana+Pardal/$N?accountid=12245
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Miller (2000) skriver att Robinson och Stern (1998) berättar om sex olika aspekter 

som är drivande för innovation. 

Dessa sex aspekter är: Justering, Självinitierad aktivitet, Inofficiell verksamhet, 

Serendipitet, Mångfaldig stimulans och Intern kommunikation (Författarnas egen 

översättning). 

 

Den andra punkten, Självinitierad aktivitet, hänger väl samman med författarnas 

arbete om kreativitet och agila arbetsmetoder då de agila metoderna utgår från att 

projektmedlemmarna är självgående och tar egna initiativ till att lösa de olika 

uppgifterna inom projektet. Detta ska enligt Robinson och Stern (1998) vara viktigt 

för kreativitet då mycket av det kreativa arbetet drivs framåt av personligt intresse och 

egna idéer, vilket är en av grundstenarna inom agilt arbete. 

 

Även den tredje punkten, Inofficiell verksamhet, ger stöd för kreativitet ihop med 

agila metoder, då den punkten innebär att många kreativa handlingar sker utanför 

ledningens styrning, vilket hänger samman med agila metoder mycket väl, då det är 

självorganiserade och självstyrande grupper som arbetar med projekten och alltså 

jobbar de inte under direkt inflytande av någon form av ledning eller chef.  

4.1.2 REFLEKTION OCH KREATIVITET 
Enligt McCarthy (2002) så finns det fem viktiga punkter att tänka på för att främja 

kreativiteten. Dessa lyder: Fördröj beslut, Lyssna noga, Värdesätt reflektionstid, 

Uppmuntra utforskning utanför projektmiljön och Implementera idéer (Författarnas 

översättning). McCarthy (2002) menar att det är lika viktigt att hantera de kreativa 

resurserna som att hantera de finansiella, för att annars kommer vi endast att dra nytta 

av en bråkdel av vår kreativa potential.  

4.1.3 LEDARSKAP KOPPLAT TILL KREATIVITET 
Bilton (2007) anser att ledarskapet är en viktig roll för att kreativiteten ska främjas, då 

det är av yttersta vikt för ledaren att finna en balans i sitt ledarskap mellan kontroll 

samt frihet. Balansen måste finnas för att medarbetarna ska kunna ha möjlighet att 

vara kreativa men att det även finns ramar de ska arbeta efter (Bilton, C. 2007).  

 

Oden (1997) menar att för att främja innovationsförmågan är det bättre att ha en 

deltagande ledare som deltar i projektets faktiska arbete än att ha en klassisk 

projektledare, som bara leder projektet utan att själv delta i det praktiska. Om en 

projektgrupp har en deltagande ledare så kan detta med tiden leda till empowerment. 

Oden (1997) menar att empowermet är viktigt i organisationer och det har visat sig att 

empowerment har positiva kopplingar mellan innovation och kreativitet (Martins, 

E.C. & Terblanche, F. 2003). Empowerment innebär att projektgruppens idéer och 

kreativitet tas tillvara, och att gruppen drar nytta av gruppmedlemmarnas kreativitet 

(Oden, H.W. 1997). Även Kanter (1983) menar att en empowerment är viktigt för att 

främja kreativitet och innovation. Även öppen kommunikation samt team och 

gruppsamarbete bidrar till innovation och kreativitet (Martins, E.C. & Terblanche, F. 

2003).  
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4.1.4 INRE MOTIVATIONSKRAFT 
Företagets vision kan bidra till innovation (Bessant, J. & Tidd, J. 2007), men det 

förutsätter att även de som arbetar i organisationen strävar efter att arbeta efter 

visionen och då inte bara företagets ledning.  Genom att ha en hel organisation som 

arbetar efter och förstår företagets vision, bidrar till ett arbetsteam som målmedvetet 

arbetar för att kunna nå företagets mål, detta i sin tur kan resultera till innovation 

(Martins, E.C. & Terblanche, F. 2003). Individers inre motivationskraft är en stark 

drivkraft för att frammana kreativitet (Amabile, T.M. 1996). Vilket är något som 

ledarskapsstilen empowerment inverkar på, det beror på att människor som arbetar 

under en empowermentledare känner sig friare i sina arbeten och det beror på att 

dessa individer får möjlighet att påverka sina egna handlingar och fatta egna beslut på 

arbetsplatsen (Zhang, X. & Bartol, K. 2010).  

4.1.5  ORGANISK OCH MEKANISK ORGANISATION 
En organisk organisation har en väldigt platt hierarki, eller snarare ingen hierarki. 

Enligt Marmgren och Ragnarsson (2001) så främjar en platt organisationsstruktur 

innovationskraften och kreativiteten i organisationen, medan en mekanisk 

organisationsstruktur hämmar dessa. Den organiska organisationsstrukturen är 

uppbyggd på så sätt att beslutsvägarna är väldigt korta, och att det därmed inte krävs 

att en ”chef” ska sitta på toppen av hierarkin och fatta alla beslut, utan snarare att 

samtliga medlemmar som är involverade i arbetet får ett eget ansvar att fatta beslut. I 

den mekaniska organisationen däremot så är strukturen mycket hierarkisk med långa 

beslutsvägar och med en eller flera ”chefer” på toppen av strukturen som måste fatta 

alla beslut, eller i alla fall att de måste godkänna besluten innan de kan träda i kraft. 

Detta kallas också för ”Top-down” struktur. (Bessant, J. & Tidd, J. 2007) 

 

Att ta bort de hierarkiska nivåerna och på så sätt göra en organisation organisk 

(Alvesson, M. & Svenningsson, S. 2007), menar Bilton (2007) bidrar till att de 

anställda känner sig fria. De anställda får då möjlighet att fatta sina egna beslut och 

får i och med det en valmöjlighet hur de ska arbeta, vilket är en stor bidragande faktor 

till kreativitet och innovation (Amabile, T.M. 1998). Organiska och "platta" 

organisationer kan utgöra adhocratier, vilket är en innovativ organisationsstruktur 

som företag som arbetar med projektarbete ofta använder sig av (Forslund, M. 2011). 

Det för att adhocratin, som Forslund (2011) beskriver den, har en levande 

strukturform och beter sig likt en amöba då de som arbetar i adhocratin har lätt att 

anpassa sig till förändring, därför är det många som arbetar i projekt som använder sig 

av adhocratin, då det ofta sker förändringar i projektarbeten (Forslund, M. 2011). 

 

5 CASEBESKRIVNING 

Författarna valde att lägga in all insamlad empirisk data under uppsatsens 

casebeskrivning och en manual skriven av en av respondenterna är bifogad som 

bilaga 1. 
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Eventet, Jobb Shop, som respondenterna hade i uppdrag att genomföra var ett event 

som hade som syfte att sammanföra ingenjörer från olika orter i Sverige med företag 

från Västerås. Detta för att det finns ett behov i Västerås att få in fler ingenjörer för att 

täcka behovet hos stadens företag. Detta event skapades i samverkan mellan Västerås 

Science Park och två andra aktörer, där det var VSP som genomförde det praktiska 

arbetet som denna studie har titta på. 

5.1  RESPONDENTERNA 
Projektledarna för eventet Jobb Shop. 

5.2  RESULTAT FRÅN INTERVJUN 
VSP inledde sin planering av eventet Jobb Shop tillsammans med två andra aktörer, 

varav en av aktörerna var den som hade kommit upp med idén för Jobb Shop som 

hade anordnats vid tre tidigare tillfällen, där de började planera vem som skulle göra 

vad under projektet. VSP hade dock inte särskilt mycket resurser att sätta in till 

projektet, bara en av respondenterna som då skulle arbeta halvtid med projektet från 

mitten av maj och framåt fram tills projektet var klart. Första mötet resulterade i att de 

bestämde att projektet skulle läggas ned, eftersom att det är i princip omöjligt att 

genomföra ett projekt av denna storlek med endast en halvtidstjänst. Uppstarten hade 

med andra ord inte de bästa förutsättningarna. 

Den andre av respondenterna kom in och började arbeta med projektet i mitten av 

maj, vilket var väldigt sent. Projektet var egentligen nedlagt då denne respondent kom 

in, men det var tack vare att detta som projektet kunde genomföras. 

Tidigt under projektet så bestämdes det att den ena av respondenterna skulle ta hand 

om företagskontakten och att den andra skulle sköta allt det övriga, det vill säga allt 

som handlade om deltagarna, marknadsföringen, lokal och övriga praktiska 

förehavanden. 

När projektet sedan var igång gjordes inte någon skriftlig intern plan upp på hur 

arbetet skulle läggas upp utan planeringen skedde bara genom möten där de båda 

respondenterna träffades och diskuterade hur de skulle lägga upp arbetet och sedan 

utförde de sina sysslor. 

Respondenterna förde varken protokoll eller något annat över projektet under 

projektets gång, för det fanns det inte tid för. 

Det utförde inte en intern plan, och ingen av de två respondenterna hade arbetat med 

detta projekt tidigare. Båda respondenterna visste dock vad projektet var, då det hade 

diskuterats på VSPs måndagsmöten, men de hade inte arbetat praktiskt med projektet 

tidigare. Under arbetets gång så fanns det ingen form av manual att följa, utan det var 

snarare så att respondenterna fick mycket av informationen som behövdes genom 

möten med de andra aktörerna, vilka hade erfarenhet från tidigare år. 

Det fanns ingen egentlig tidsplanering som lades upp i början av projektet utan det var 

snarare så att respondenterna planerade korta perioder framåt vartefter arbetet 

fortskred. Besluten som togs inom projektet togs tillsammans utan att någon av 
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respondenterna hade någon särskild beslutanderätt. Det var genom diskussion som 

besluten togs. Det fanns ingen typ av leverabler under arbetets gång förutom de 

gånger som respondenterna hade tagit på sig att göra något särskilt till nästa möte med 

aktörerna, t ex att kontakta ett visst företag eller liknande. 

Det mätbara målet för projektet var hur många deltagare som skulle komma, och 

respondenternas mål var enkelt; att slå föregående år. De arbetade inte efter några 

delmål utan bara med huvudmålet. 

Respondenterna lade mycket fokus på att få in utställande företag hur de skulle göra 

för att på dit ingenjörer. Eftersom hela evenemanget skulle falla om de inte fick dit de 

två huvudkomponenterna. Dessa kallade respondenterna för de två 

huvudingredienserna, alltså företagen samt utställarna. Något som de även lagt ner 

mycket arbete på är alla runtomkring grejerna som att fixa lokal, fika, bussar och 

annonser. 

Respondenterna anser att en ingrediens som var viktig för att de lyckades så bra som 

de gjorde var att rätt individer arbetade tillsammans och därmed lättare kunde sikta 

mot gemensamma mål. De tycker att de arbetade väldigt bra tillsammans och att de är 

ganska lika varandra i sättet att tänka kring projektet. 

En aspekt som de båda respondenterna tyckte kunde ha underlättat arbetet var om de 

hade startat projektet tidigare och därmed inte behövt stressa så mycket på slutet. En 

av respondenterna har efter att projektet var avslutat skrivit en typ av manual för hur 

de genomförde det, som kan ligga som stöd i framtiden (Bilaga 1). Denna manual 

hade författarna nytta av under arbetets gång, då den gav en bra bild av hur de hade 

genomfört projektet, och vilka komponenter de hade använt sig av. 

6 UTVECKLING AV DEN NYA AGILA METODEN 

I detta avsnitt använder sig författarna av materialet från intervjun med 

respondenterna och kopplar detta mot det agila manifestet, de agila principerna och 

Scrum för att på så sätt skapa en ny agil metod som passar uppdragsgivaren. 

Enligt Gustavsson (2011) så behöver det inte vara så att en projektgrupp adapterar 

samtliga av de tolv agila principerna för att de ska kunna säga att de har ett agilt 

angreppssätt när de arbetar, utan snarare att en projektgrupp mycket väl kan välja ut 

de principer de själva tycker är viktiga och relevanta till just deras typ av arbete och 

för deras bransch. Med det i åtanke så har författarna, när de utarbetade metoden åt 

sin uppdragsgivare, utgått från uppdragsgivarens sätt att arbeta, vilket framkom av 

informationen som förvärvades vid intervjun med respondenterna, när de valde ut 

vilka av de agila principerna som skulle passa uppdragsgivaren i just deras specifika 

arbetsmiljö. 

De agila principer som författarna valde ut när de skulle skapa den nya metoden åt 

VSP var: 5, 6, 10 och 12. 

Dessa lyder: 
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5: Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de 

behöver, och lita på att de får jobbet gjort (Gustavsson, T. 2011). 

6: Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet (projektgruppen) (Gustavsson, T. 

2011). 

10: Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande (Gustavsson, T. 2011). 

12: Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter (Gustavsson, T. 2011).  

Enligt (Robinson & Stern, 1998) bringar motivation fram effektivitet ur individer, och 

därmed så valdes princip 5 (Gustavsson, T. 2011). Enligt Oden (1997) så är det även 

så att individer som får förtroende och frihet får en starkare arbetsmoral och även att 

det öppnar upp för individen att vara kreativ under arbetets gång. Anledningen att 

princip 6 (Gustavsson, T. 2011) kom med, var för att det passar samarbetspartnerns 

sätt att arbeta (Intervju. 2013), då de var två personer som drev projektet som var 

subjekt för denna studie, och att det därmed är mycket enkelt att samordna möten 

ansikte mot ansikte, med jämna mellanrum, för att på så sätt undvika missförstånd och 

liknande som lätt kan uppstå när kommunikationen sker sporadiskt eller enbart genom 

skrift (epost eller liknande). Nästa princip som valdes ut var nummer 10 (Gustavsson, 

T. 2011), för att det under intervjun framkom att respondenterna hade haft problem att 

nå vissa av de organisationer som de sökte för att erbjuda dem att vara med under 

eventet som planerades (Intervju. 2013). Det framkom att anledningen till att de hade 

svårt att nå dessa organisationer var för att de försökte kontakta dem under sommaren, 

vilket innebar att många av de organisationer de sökte hade semestertider (Intervju. 

2013). Om respondenterna istället hade sökt dessa företag före sommaren så hade de 

troligtvis haft mycket lättare att nå dem, då mer normala kontorstider skulle ha gällt. 

Princip nummer 12 (Gustavsson, T. 2011) valdes sedan ut för att det under intervjun 

framkom att det var flera tillfällen där de båda respondenterna blev stående utan att 

veta vad som skulle göras, och att det därmed hade varit en bra idé att reflektera över 

hur de hade kunnat vara mer effektiva och därmed kanske kunnat få mer gjort under 

de stunder där de blev stillastående (Intervju. 2013). 

Samtliga av de ovanstående principerna blev valda specifikt för att passa 

samarbetspartners och den typ av projekt som denna studie har tittat på. 

Författarna tog även beslutet att basera den nya metoden på den befintliga metoden 

Scrum (Gustavsson, T. 2011), men även att lägga till nya moment som inte ingår i 

Scrum ursprungligen, för att enligt Burns & Stalker (1996) så främjas innovation 

genom att nya moment läggs till. 

6.1 METODUTVECKLING 
Den nya metoden arbetades fram med hjälp av existerande teori kring agila 

arbetsmetoder och även med teori kring kreativitet och innovation. Scrum låg till 

grund för den nya metoden, som till stor del är byggd på Scrum med vissa undantag. 

Författarna har ändrat delar av Scrum för att få fram en ny metod som passar 
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samarbetspartnern och studieobjektet bättre än vad Scrum i sin ursprungsform skulle 

göra, och även lagt till nya moment som kommer från kreativitetsteorin istället för 

teori om agila metoder, exempelvis så lades ett brainstormingmoment (Osborn, A . F. 

1953 , 1963) till i den nya metoden. Några aspekter som ingår i Scrum gjorde att 

Scrum inte riktigt passade i sin existerande form. Uppdragsgivaren hade två personer 

arbetandes på projektet, där Scrum säger att en projektgrupp ska innehålla tre till nio 

personer (Sutherland, J. & Schwaber, K. 2011). Den nuvarande kommunikationen 

mellan projektmedlemmarna i studieobjektet var redan väldigt god (Intervju. 2013) 

och därför valde författarna att eliminera den enskilde ledarrollen i gruppen, Scrum 

mastern (Gustavsson, T. 2011), och istället låta de båda gruppmedlemmarna dela på 

det ansvaret. Detta beslut blev författarna tvungna att tänka om kring, då det vid ett 

möte med en av respondenterna framkom att denne faktiskt hade en roll som mer 

liknade Scrum masterns, och därför valde författarna att ändå använda den rollen i 

den nya agila metoden. Författarna valde även att förändra sättet som rapporteringen 

och mötena sker i Scrum, nämligen genom att istället för att hålla ett möte varje dag 

(Gustavsson, T. 2011), bara hålla möten två gånger i veckan. Anledningen till att 

författarna tog beslutet att enbart hålla möten två gånger i veckan grundades dels i det 

ovanstående, att de redan hade goda kommunikationskanaler sinsemellan (Intervju. 

2013), men även för att det passar väl ihop med princip nummer tio av de agila 

principerna: Enkelhet - konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är 

grundläggande (Gustavsson, T. 2011). Författarna bedömde att om de skulle försöka 

använda sig av Scrums dagliga möten så skulle de ha stridit mot denna princip. 

6.2  ROLLER 
I den nya metoden så kommer de båda projektmedlemmarna dela på vissa roller. De 

kommer båda två jobba med projektet rent praktiskt, men de kommer också fungera 

som produktägare båda två, vilket är en roll tagen från Scrum (Gustavsson, T. 2011). 

Eftersom att det endast är två personer som jobbar på projektet (Intervju. 2013), och 

att en av respondenterna har haft ett större ansvar för projektet så tog författarna 

beslutet att sätta en person som Scrum master för projektet istället för att göra så att 

de båda får dela på den rollen. Detta beslut togs också för att under intervjun så 

framkom det att ingen av respondenterna hade någon form av beslutanderätt över den 

andre, vilket inte kommer förändras i den nya agila metoden, eftersom att Scrum 

masterns roll snarare är att vara en deltagande ledare i projektet och en coach åt 

projektgruppen. Detta anser de själva att det har varit en av de mer positiva aspekterna 

av det gångna projektarbetet (Intervju. 2013) och därför togs beslutet att bibehålla den 

formen av arbete, vilket bidrar till en väldigt platt struktur (Alvesson, M. & 

Svenningsson, S. 2007). Den rollen som de båda kommer att ha ser ut som följer: 

De kommer båda två ta hand om, och lösa svårigheter längs med projektets gång, 

precis som en Scrum master skulle göra i Scrum (Gustavsson, T. 2011). De kommer 

båda två också att ha samma beslutanderätt, vilket innebär att de inte behöver rådfråga 

varandra för att kunna ta beslut, utan att de helt enkelt har ett delat ansvar för 

projektet. Eftersom att de bara är två stycken som jobbar med projektet (Intervju. 

2013) så tog författarna beslutet att det är överflödigt att använda sig av en utsedd 

ledare för att lösa problemen som kan uppstå under projektets gång, då en stor del av 

ledarens arbete i agila metoder är att hantera problem för projektarbetarna och att 
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serva dem (Gustavsson, T. 2011). I och med att de är två så beslutades det att det är 

bättre om detta istället blir en delad roll som de hjälps åt med, då det visade sig 

fungera bra förra gången projektet genomfördes (Intervju. 2013). Däremot så valde 

författarna att behålla rollen som Scrum master, men valde att minimera den rollen, 

eftersom att en fullständig Scrum masterroll hämtad direkt från Scrum blir överflödig 

i en så liten projektgrupp. Det som däremot behölls från Scrum masterns roll var att 

en av respondenterna kommer att ha en form av ledarroll över projektets planering. 

En av de få rollerna som förespråkas i Scrum är en testare (Gustavsson, T. 2011), 

vilket är något som författarna valde att bygga om en aning. Vanligtvis så jobbar en 

testare inom Scrum med att testa projektresultatet under arbetets gång och att titta 

med kritiska ögon på det som projektgruppen producerar. Denna person ska inte vara 

någon som jobbar inom projektgruppen, utan någon som står utanför projektet och 

därmed kan vara objektiv till arbetet och lämna kritik utan att behöva bekymra sig om 

stolthet över delar av projektet som han eller hon själv har ansvarat för (Gustavsson, 

T. 2011). Författarna valde att utnämna en av respondenternas kollegor till testare, då 

även kollegor till respondenterna har bra insyn i projektet då det har möten inom 

företaget veckovis. Detta valde författarna att göra för att projektets natur gör det 

svårt att ha en utomstående testare, då de ska skapa ett event, och därmed inte 

kommer ha något påtagligt projektresultat att testa. Istället får respondenternas 

kollega titta på projektet med ett kritiskt synsätt för att på så vis försöka upptäcka 

brister som respondenterna kan ha förbisett. Att använda sig av ett kritiskt synsätt vid 

arbete i projektform kan låta som sunt förnuft, men författarna ansåg att det är en 

viktig punkt i det agila arbetssättet och därför inte får glömmas bort.  

Enligt De Bono (1985) så är det viktigt att vara kritisk mot sitt eget arbete och även 

därför beslutade författarna att detta var en bra roll att ha med i den nya metoden. 

6.3 FÖRSTUDIEN 
Förstudien kommer att börja med att respondenterna studerar rapporten från förra 

årets event (Bilaga 1) och reflektera över om det kommer att vara några skillnader 

med vad de vill åstadkomma denna gång. De ska även reflektera över hur budgeten 

kommer se ut, om det är något som de vet vid den tidpunkten. De ska försöka sätta 

ord på VAD de vill göra (Gustavsson, T. 2011). Identifiera sin vision. Nedanstående 

checklista är en modifierad version av vad förstudien ska resultera i vid arbete med 

Scrum (Gustavsson, T. 2011). Förändringen ligger i punkt tre och fyra, som 

författarna lade till för att projektet som samarbetspartnern driver är ett projekt som 

återkommer varje år (Intervju. 2013). 

Efter förstudien ska de veta: 

 Vad de vill göra. 

 Vad de har för vision. 

 Några förändringar från föregående år? 

 Några förbättringar från föregående år? 

 När ska projektet starta och avslutas? 
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6.4 MELLANLÄGE MELLAN FÖRSTUDIE OCH PLANERING 
Här ska respondenterna brainstorma för att försöka finna nya idéer och infallsvinklar 

på de saker de ska jobba med framöver (Burns, P. 2011). De ska alltså ta fram alla 

idéer som de kan komma på, alla idéer är bra och det spelar ingen roll hur knepiga 

och konstiga idéerna är. Efter brainstormingsessionen så ska de sätta sig tillsammans 

och försöka bygga vidare på alla de idéer som kom fram (Leonard, D. & Walter, S. 

2005). Här påbörjas avsmalningen av alla idéer för att plocka ut de idéer som är 

användbara (Leonard, D. & Walter, S. 2005). 

Tanken med att brainstorma är att de ska få möjlighet att komma på nya fräscha idéer 

istället för att "köra som förra året". Detta kan resultera i roliga, nya idéer till eventet. 

6.5 PLANERINGSFASEN 
Här ska den faktiskt planeringen av projektet ske. Här börjar projektgruppen med att 

skriva upp en produktlogg där alla element i projektet delas in i användarberättelser 

som ska tala om vad som behöver göras (Gustavsson, T. 2011), för att dela upp 

projektet i mindre delar, detta moment ingår även i Scrum (Gustavsson, T. 2011). 

Dessa användarberättelser ska vara formulerade som följer: ”Vi vill marknadsföra 

eventet i Kiruna”.  

När detta är färdigt så skall projektgruppen ha ett möte där de kommer överens om 

hur projektet ska delas upp i delprojekt, detta för att det ska vara lättare att ha mål 

längs vägen där projektgruppen ska vara ”färdiga” med något, även det här momentet 

förekommer i Scrum (Gustavsson, T. 2011). 

Sedan ska projektgruppen tillsammans bryta ner samtliga användarberättelser som 

finns i deras produktlogg i ännu mindre delar, eller snarare rent praktiska uppgifter 

(Gustavsson, T. 2011). Det kan exempelvis vara en användarberättelse som lyder: ”Vi 

vill marknadsföra eventet i Kiruna”, då kan det delas upp i de mindre uppgifterna: 

”Köpa marknadsföringsmaterial”, ”Boka resa till Kiruna”, ”Kontrollera med Kiruna 

kommun om det finns någonstans vi kan vara”, och så vidare. Användarberättelserna 

delas alltså upp i rent praktiska moment som krävs för att förverkliga den 

användarberättelsen, för att det ska bli påtagligt vad som faktiskt krävs (Gustavsson, 

T. 2011). Efter att alla användarberättelser har blivit nedbrutna till praktiska sysslor så 

skall gruppen tillsammans bestämma vad det är för prioritet på de olika sysslorna, för 

att bestämma när de bör utföras. Det kan t ex vara att en uppgift måste göras före ett 

visst datum för att det inte går att utföra den efter det datumet (Gustavsson, T. 2011). 

Sedan skall projektet delas upp i ”logiska” delar, det vill säga att de exempelvis delar 

upp projektet som ska löpa över 12 veckor i fyra mindre projekt om tre veckor styck, 

dessa delprojekt kallas för "sprintar" i Scrum (Gustavsson, T. 2011).  

Därefter kommer gruppmedlemmarna överens om en ungefärlig tidsåtgång som 

kommer att krävas för varje deluppgift, för att på så sätt ”schemalägga” ett rimligt 

antal uppgifter för varje delprojekt (Gustavsson, T. 2011). Exempelvis: 

”Projektgruppen har kommit överens om att de har 60 mandagar till sitt förfogande 

för ett delprojekt, och de lägger därför in deluppgifter till ett värde av sammanlagt ca 

60 mandagar, och vet därmed att de har schemalagt realistiskt”. 
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Sedan skall gruppen tillsammans komma överens om vilka av uppgifterna som de 

skapade utifrån sina användarberättelser som skall vara i varje delprojekt för att få 

koll på när saker och ting ska göras och för att prioritera ”rätt” (Gustavsson, T. 2011). 

6.6 GENOMFÖRANDE 
Det första som händer under projektets gång, efter att planeringen är färdig, är ett 

sprintmöte, där det väljs ut vilka av alla deluppgifter i produktloggen som ska ingå i 

den kommande sprinten (Gustavsson, T. 2011). Detta väljs utifrån vilka uppgifter som 

gynnar projektet mest genom att göras först. Projektgruppen väljer ut en mängd 

deluppgifter som motsvarar antalet mandagar de har till sitt förfogande för den 

kommande sprinten, det vill säga att om de har 60 mandagar på sig under den 

kommande sprinten så väljer de ut ett antal deluppgifter från produktloggen som 

motsvarar samma antal mandagar (Gustavsson, T. 2011). 

De deluppgifter som väljs ut till den kommande sprinten sätts upp på en 

whiteboardtavla, som vi kallar planeringstavlan, som är uppdelad i tre fält som lyder: 

Att göra, Pågående och Färdigt. I början av sprinten så sätts samtliga deluppgifter upp 

på fältet "Att göra", för att de båda projektmedlemmarna ska få en tydlig överblick av 

vad som ska göras (Gustavsson, T. 2011). Sedan väljer de ut en uppgift var som var 

och en vill börja jobba med, och flyttar då över en varsin uppgift till fältet 

"Pågående". Här finns det inga begränsningar för vem som väljer vilken uppgift, och 

de får alltså välja precis vilken av uppgifterna de vill (Gustavsson, T. 2011). 

När en uppgift sedan är klar så flyttas den över till fältet "Färdigt" av den person som 

genomförde uppgiften (Gustavsson, T. 2011). Traditionellt så ska varje uppgift 

godkännas som "klar" av Scrum mastern innan den får flyttas över till "Färdigt" men i 

detta fall har författarna valt att ta bort den regeln, då de båda respondenterna har 

samma beslutanderätt och lika stort inflytande över projektet (Intervju. 2013). De får 

gärna diskutera med varandra innan de sätter upp en deluppgift på "Färdigt" men om 

den som utförde uppgiften anser att det inte finns några oklarheter så har den 

personen alltså full tillåtelse att sätta upp den där själv.  

 

När en uppgift har satts upp på "Färdigt" väljer personen som slutförde uppgiften ut 

en ny uppgift från fältet "Att göra" och flyttar över den till "Pågående", precis som 

med förra uppgiften (Gustavsson, T. 2011). Detta fortskrider sedan under hela 

sprinten, och utvärderas sedan i ett möte efter att sprinten är avslutad och innan nästa 

sprint drar igång (Gustavsson, T. 2011). Skulle uppgifterna som ingår i sprinten ta 

slut, så är projektdeltagarna välkomna att plocka ut uppgifter fritt från produktloggen. 

Om det skulle bli uppgifter som inte hinner slutföras under sprintens gång, så sitter de 

kvar även under nästkommande sprint (Gustavsson, T. 2011). 

 

Vanligtvis när man arbetar med Scrum så använder man något som kallas 

"Burndownchart" för att på så vis hålla koll på hur arbetet fortskrider (Gustavsson, T. 

2011). Detta har författarna valt att ta bort ur denna agila metod då de bara är två 

medarbetare som jobbar med projektet och därför kommer att ha bra koll hur de ligger 

till ändå. Istället för att ha en burndownchart så har författarna valt att lägga in ett 

reflektionsmoment i slutet av varje sprint, där de båda respondenterna går igenom 

samtliga deluppgifter som ingick i den föregående sprinten, där de utvärderar: 
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 Hur lång tid skulle uppgiften ta och hur lång tid tog den egentligen? 

 Varför gick det snabbare/långsammare än planerat? 

 

Dessa frågor och svar ska sedan skrivas ner i ett dokument för att användas som stöd 

under nästa års arbete med projektet, för att därmed undvika små fallgropar som 

kanske annars skulle glömmas bort till nästa år. Anledningen till att författarna valde 

att lägga till detta moment var på grund av att projektet som studien tittar på är ett 

återkommande projekt som genomförs varje år (Intervju. 2013), och därmed kommer 

respondenterna att ha mycket nytta av informationen som de får fram genom detta 

moment. 

 

Under sprinten så kommer respondenterna att träffas ansikte mot ansikte vid två 

schemalagda tidpunkter varje vecka, Måndag och Onsdag morgon, där de kommer att 

ha stå-upp-möten (Gustavsson, T. 2011). Under dessa möten så skall de båda besvara 

följande frågor: 

 

 Vad har jag gjort sen förra mötet? 

 Vad ska jag göra till nästa möte? 

 Har jag några hinder/problem som jag behöver hjälp att lösa? (Gustavsson, T. 

2011) 

 

När man traditionellt arbetar med Scrum så har man möten varje morgon som kallas 

"Daily scrums" (Gustavsson, T. 2011), men i och med att subjektgruppen för denna 

studie endast består av två personer (Intervju. 2013) så valde författarna att minska 

ner på mängden möten till två gånger i veckan. Detta har även att göra med att de 

bägge respondenterna till stor del kommer att ha samma roll, och därmed kommer 

ingen av dem att agera som support för den andre. Vi kopplar detta till en av de agila 

principerna som vi valde ut, nummer 10, som kortfattat säger att man ska minimera 

allt onödigt arbete (Gustavsson, T. 2011). 

 

Inom Scrum så nollställs Scrumtavlan i slutet av varje sprint, vilket innebär att 

samtliga uppgifter från tavlan tas bort (Kniberg, H & Skarin, M. 2010), men detta har 

författarna valt att ändra på då det framkom under intervjun med respondenterna att 

det i vissa delar av projektet blev ändringar i planerna på grund av oförutsedda 

händelser. Ett exempel på detta var när respondenterna hade för avsikt att avsätta en 

viss tidsperiod för att kontakta aktörer för att få dem att medverka vid eventen, men 

det visade sig att de flesta var okontaktbara på grund av semestrar (Intervju. 2013). 

Självklart så går det inte att plocka bort en liknande uppgift från tavlan i deras fall, då 

det var en av de absolut viktigaste delarna för att få eventet att bli av. Författarna 

valde istället att göra så att om en uppgift på tavlan inte är avslutad vid slutet av ett 

delprojekt så ska de låta den uppgiften sitta kvar och räkna med den uppgiftens 

beräknade arbetstid även under det kommande delprojektet. 
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6.7 ÖVERLÄMNING OCH AVSLUT 
I detta fall så är överlämningen egentligen helt enkelt att de utför eventet tillsammans 

med alla de aktörer de har lyckats få att medverka (Intervju. 2013). Efter avslutat 

projekt så skall projektmedlemmarna gå igenom dokumentet som de skrev ihop under 

reflektionsmomenten, och diskutera vad som gick bra och mindre bra. Detta för att de 

ska få reflektera över och blicka tillbaks på hela projektet som en helhet och därmed 

lära sig vad som skulle kunnat fungera bättre om det gjordes annorlunda, och sedan 

dra nytta av den lärdomen nästa gång projektet ska genomföras. 
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• Vad vill vi göra? 

• Vad är vår vision? 

• Några förändringar från föregående år? 

• Några förbättringar från föregående år? 

• Start och avslut? 

 

Brainstorming 

• Sprintmöte 

• Planeringstavlan 

• Reflektionsmoment 

• Stå-Upp-Möten 

• Övergång till nästa Sprint 

 

• Genomför eventen 

• Överlämning av projektrapport 

• Uppföljning av resultat 

• Återblick och reflektion 

 

• Användarberättelser 

• Deluppgifter 

• Sprintar 

• Prioritering 

• Tidsplanering 

 

6.8 VISUALISERING AV DEN NYA METODEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Författarnas egen illustration av den nya agila metoden 
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7 METAANALYS 

I detta avsnitt avser författarna att knyta den nya agila metoden till teori om kreativitet 

och innovation för att på så sätt studera om den nya arbetsmetoden skulle kunna ha 

inverkan på kreativiteten. I detta fall så innebär uttrycket "Metaanalys" att författarna 

har gjort en analys på sitt eget arbete. 

7.1 ANALYS AV DE UTVALDA AGILA PRINCIPERNA 
Under arbetet med att ta fram en agil metod åt samarbetspartnern så valde författarna 

ut några av de tolv agila principerna (Gustavsson, T. 2011) som de skulle fokusera på 

när de byggde metoden. 

Dessa principer var: 

 Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de 

behöver, och lita på att de får jobbet gjort. 

 Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att 

förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet(Projektgruppen). 

 Enkelhet - Konsten att maximera arbetet som inte görs - är grundläggande. 

 Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt 

och justerar sitt beteende därefter. (Gustavsson, T. 2011) 

Under intervjun med respondenterna så framkom det att en av anledningarna till att 

det blev ett positivt resultat av förra årets event, var att de två respondenterna hade 

personlighetstyper som de själva tyckte passade bra till projektet och till varandra. 

Detta medförde att de var motiverade till arbetet, vilket kopplar bra till den första 

principen ovan: "Bygg projekt kring motiverade individer...", och detta medför enligt 

Amabile (1996) att det främjar kreativiteten då motivation i sig främjar kreativitet 

samt att enligt Michanek och Breiler så främjas det kreativa flowet av en miljö där 

medarbetarna litar på varandra och känner sig trygga. 

Den andra punkten ovan: "Kommunikation ansikte mot ansikte..." kopplade 

författarna till att respondenterna under intervjun sade att de träffas dagligen på 

kontoret där de arbetar och kommunicerar således ansikte mot ansikte. Författarna 

kopplade även detta till de två veckovisa möten som de valde att lägga in i den nya 

agila metoden. Enligt Martins & Terblanche (2003) så främjas kreativiteten av öppen 

kommunikation, vilket här är fallet. 

De övriga två principerna kommer analyseras i nästa del, Roller. 

7.2 ANALYS AV "ROLLER" 
De två personerna som arbetar med projektet har liknande arbetsfördelning där ingen 

av projektmedarbetarna har någon beslutanderätt över den andre. Organisationen i 

projektet blir därmed en platt och organisk organisation (Bessant, J. & Tidd, J. 2007) 

då beslut inte behöver gå via en ”top down struktur”. Enligt Tidd och Bessant (2007) 

är en platt organisationsstruktur den optimala att använda sig av när kreativiteten samt 

innovationen ska främjas. Detta gör organisationen till en adhocrati (Forslund, M. 

2009) då organisationen blir mer levande och organisk då besluten inte behöver ta 
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långa vägar upp i organisationens hiearki när ett beslut skall tas. I och med att 

beslutsvägarna i arbetsprocessen blir väldigt korta så gör det att de agila principerna 

tio, sex och fem behandlas: 10: Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som 

inte görs – är grundläggande (Gustavsson, T. 2011). Enkelheten framkallas genom 

organisationens platta struktur samt att de två medarbetarna kan fatta sina egna beslut. 

6: Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 

information, både till och inom utvecklingsteamet (projektgruppen) (Gustavsson, T. 

2011). De två projektmedarbetarna arbetar nära varandra där de diskuterar och fattar 

beslut tillsammans och de kan hjälpa och stötta varandra när det behövs. 5: Bygg 

projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och 

lita på att de får jobbet gjort (Gustavsson, T. 2011). I den nya agila metoden kan 

rollfördelningen kopplas till ledarskapsstilen empowerment, eftersom att det inte finns 

någon speciell projektledare som leder projektet utan de båda projektmedarbetarna 

arbetar praktiskt tillsammans med arbetet och diskuterar beslut och eventuella 

förändringar tillsammans (Oden, H.W. 1997). Oden (1997) menar på att 

empowerment är viktigt i organisationer och att empowerment dessutom har positiva 

kopplingar till innovation (Martins, E.C. & Terblanche, F. 2003) eftersom att 

projektgruppens idéer och kreativitet tas tillvara (Oden, H.W. 1997). Så i och med att 

de två medarbetarna är likvärdiga då båda sitter på lika stor beslutanderätt och 

dessutom att båda arbetar praktiskt på projektet, drar författarna kopplingen till 

empowerment. Det som dock skiljer är att Oden diskuterar empowerment som en 

ledarstil till en projektgrupp, men i detta fall är de två projektmedarbetarna sina egna 

ledare. Även Kanter (1983) menar att deltagande ledare är av vikt för att främja 

kreativitet och innovation, det för att de arbetande får möjlighet att fatta sina egna 

beslut och känner sig därmed friare. Eftersom att de båda projektmedarbetarna har 

lika stort inflytande diskuterar författarna om det kan vara till nackdel då Bilton 

(2007) menar att ledarskapet är viktigt för att stimulera kreativiteten, då det är av vikt 

att ha en ledare som har balans mellan kontroll och frihet till de anställda. Nu när de 

båda projektmedarbetarna arbetar fritt men har projektets visionsramar att arbeta efter 

gör att de får en balans att arbeta efter vilket gör att de får möjlighet att vara kreativa 

(Bilton, C. 2007). 

Det kommer att finnas en roll som skall iklädas av en person som står utanför 

projektet men som är en kollega till respondenterna. Den personen kommer att ta på 

sig en kritisk hatt (De Bono, E. 1985) och därmed försöka se kritiskt på 

arbetsprocessen från en utomståendes perspektiv, för att på så sätt se förbi saker som 

prestige, stolthet och allmän "blindhet" för sitt eget arbete. Detta kan bidra till att 

brister upptäcks som respondenterna själva inte hade lagt märke till under arbetets 

gång. Enligt Weiss (2004) är just de opraktiska delarna av ett arbete viktigt för att 

främja kreativitet, då syftar han till tankeprocesser som gynnar idégenerering samt att 

våga vara kritisk till det som görs och då våga tänka tanken: tänk om? 

Den nästan obefintliga rollstrukturen gör att den nya metoden skiljer sig från den 

traditionella mer kontrollerade arbetsstrukturen. Det är det just att det är mindre 

kontroll från ledningen (Denning, S. 2013) och att projektmedarbetarna är 

självgående (Robinson, A. & Stern, S. 1998)som bidrar till att den agila metoden 

främjar innovation samt kreativitet.  Då projektmedarbetarna själva får bestämma hur 
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och vad de ska göra så bidrar det till att de enklare kan ta tillvara på sina personliga 

talanger vilket bidrar till ökad kreativitet (Denning, S. 2013). Inom agila 

arbetsmetoder är en viktig del just att ta tillvara på medarbetarnas personliga talanger 

och idéer, vilket även är en viktig del då kreativt arbete ska drivas framåt (Robinson, 

A. & Stern, S. 1998), detta har tagits tillvara på i den nya metoden. 

 

För att frammana ett kreativt flow är den mentala arbetsmiljön av vikt. Den mentala 

arbetsmiljön bör enligt Michanek & Breiler (2012) vara en plats där de anställda 

känner tillit, är trygga och vågar säga vad de tycker. Samarbetet mellan de båda 

projektmedarbetarna är enligt de själva väldigt god (Intervju. 2013), då de har ett nära 

samarbete och de har en ömsesidig respekt till varandra då de tillsammans diskuterar 

fram till hur de bör arbeta och fattar besluten i arbetet. Detta kan dock vara en fara att 

hamna i situationen som kallas "Group thinking" (Leonard, D. & Walter, S. 2005) 

vilket innebär att personerna som ingår i gruppen börjar tänka likadant och har svårt 

att se problem som en utomstående kanske skulle se. Denna fara är ännu en 

motiverande faktor till att författarna valde att lägga till rollen "Testare" där en av 

respondenternas kollegor ska ha ett kritiskt synsätt till projektet (De Bono, E. 1985). 

Michanek & Breiler (2012) förespråkar även en arbetsgrupp med olika slags 

kompetenser, erfarenheter samt mångfald, för att få ett team med tvärkompetens som 

klarar av alla tänkbara uppgifter i projektet, som även resulterar i ett kreativt flow. 

Eftersom att den sammansatta gruppen som ska använda sig av den nya agila metoden 

endast består av två parter, blir tvärkompetensen i teamet begränsad. De två 

individerna i teamet bidrar till en viss tvärkompetens då de är i olika åldrar, kön, 

livserfarenheter och kompetenser. Men begränsningen på tvärkompetensen ligger just 

i att de endast är två stycken, om teamet hade varit större så hade eventuellt det 

kreativa flowet varit större. Däremot så enligt Robinson och Stem (1998) blir 

benämningen “kreativa” korrekt när det sker ett kunskapsutbyte mellan individer, och 

då spelar det ingen roll om det är 100 personer eller bara två personer. 

7.3 ANALYS AV "FÖRSTUDIE" 
Förstudien i den nya metoden handlar till största del om att identifiera vad de ska göra 

samt identifiera sin vision (Gustavsson, T. 2011). Att arbeta i ett team som brinner för 

en vision för det komna arbetet, bidrar till ett målmedvetet team som i sin tur kan 

resultera i innovation (Martins, E.C. & Terblanche, F. 2003) (Bessant, J. & Tidd, J. 

2007). 

7.4 ANALYS AV "MELLANLÄGE MELLAN FÖRSTUDIE OCH 

PLANERINGSFASEN" 
I fasen mellan förstudien och planeringen så valde författarna att lägga in momentet 

brainstorming (Burns, P. 2011), för att främja kreativiteten och för att projektgruppen 

ska få möjlighet att komma på nya idéer. Anledningen till att denna övning valdes var 

för att det dels finns mycket teori som stödjer brainstormingens värde när det kommer 

till kreativitet, och dels också för att de båda författarna själva har använt sig av 

övningen vid ett flertal tillfällen och genom egen erfarenhet kan vittna om att det är en 

effektiv kreativ övning för att finna nya idéer och tankar. Detta är inget som har tagits 

från existerande agila projektmetoder utan det lades till av författarna i syfte att främja 
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kreativiteten och för att projektmedlemmarna ska få möjlighet att komma med nya 

idéer istället för att "göra som förra året". Kreativitet kan även nås genom att börja 

använda sig av nya tekniker och metoder (Burns, T. & Stalker, G. 1996), vilket även 

det var en anledning till att författarna valde att lägga till brainstorming som ett 

moment i metoden. 

7.5 ANALYS AV "PLANERING" 
Enligt Zhang och Bartol (2010) som har skrivit om "Empowerment" så påverkas 

individernas motivation positivt av att få arbeta fritt och att de får möjlighet och 

förtroende att fatta egna beslut. I den nya agila metoden så har projektgruppens 

medlemmar fria tyglar när det kommer till att fatta beslut och därmed så drar 

författarna slutsatsen att detta främjar kreativitet. Enligt Amabile (1996) så är 

motivation en viktig egenskap för att främja kreativitet och innovation. I 

planeringsfasen så ingår hela projektgruppen i utformningen av planen för projektet, 

och alla hjälps åt att fatta beslut kring de olika delarna som skall utföras, och därmed 

kan sägas att detta stämmer väldigt väl överens med ledarskapsstilen 

"Empowerment". 

Enligt Covey (1993) så kan chefer främja kreativiteten och innovationsförmågan hos 

sina medarbetare genom att använda sig av resultattavlor där medarbetarna får en 

tydlig bild på vad målet för arbetet är och sedan får de själva välja vilken arbetsmetod 

de ska använda för att nå fram dit. Detta går mycket väl samman med den nya agila 

metoden då en mycket viktig del av att arbeta agilt är att medarbetarna i projektet får 

ta eget ansvar över de uppgifter som de väljer att arbeta med (Gustavsson, T. 2011). 

Weiss (2004) hävdar att kreativiteten främjas av att ha en tidsplan att följa, vilket även 

det blir fallet i den nya agila metoden. Enligt Michanek och Breiler (2012) så är en 

viktig del av att främja kreativiteten att projektgruppen lägger tid på att planera 

arbetet som ska ske framöver, men att det är vanligt att denna del jäktas igenom för att 

projektgruppen vill börja med genomförandet för att se konkreta resultat av deras 

arbete, och därmed kan kreativiteten bli lidande.  

7.6 ANALYS AV "GENOMFÖRANDE" 
Under genomförandet så valde författarna att ändra en aning på konceptet "Daily 

scrums" från den agila projektmetoden Scrum (Gustavsson, T. 2011). Daily scrums 

kan beskrivas som korta möten varje dag, där alla deltagare står upp och lämnar en 

kort rapport om utfört arbete, arbete som ska utföras samt om de har några problem 

att utföra sina sysslor (Gustavsson, T. 2011). Författarna valde istället att inkludera 

möten två gånger i veckan, av flera anledningar. Den främsta anledningen var för att 

leva upp till den agila principen: "Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete 

som inte görs – är grundläggande". Anledningen till att detta sätt att hantera möten 

lever upp till principen är helt enkelt för att de bara är två personer som jobbar med 

projektet och därför så kommer de att ha väldigt bra insyn i den andres arbete oavsett 

om det sker dagliga möten eller ej, vilket då gör att dagliga möten blir överflödiga. 

Att istället välja att ha två stycken möten i veckan ansåg författarna var mycket 

rimligare då det vid dessa tillfällen kunde tas upp ämnen som behövde diskuteras i en 

mer organiserad form, än de saker som projektmedlemmarna diskuterade med 

varandra på en daglig basis. McCarthy (2002) listar fem punkter som är viktiga för att 
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kultivera kreativiteten, varav en punkt är: "Värdera reflektionstid" (Översatt av 

författarna), vilket blir fallet i den nya agila metoden då ett reflektionsmoment är 

inlagt i metoden i slutet av varje delprojekt. Vid de två möten varje vecka där 

projektmedlemmarna träffas får de en möjlighet att få feedback och diskussion kring 

ämnen de känner att de behöver ta upp.  

7.7 ANALYS AV "ÖVERLÄMNING OCH AVSLUT" 
Eftersom att den nya metoden riktar sig till ett evenemang så blir överlämningen i 

projektet endast att låta evenemanget genomföras, så det är den här delen i projektet 

som kommer att visa om de tidigare faserna i metoden har gått som aktörerna tänkt 

sig. Avslutet av projektet är ett moment som till största del handlar om reflektion och 

att återblicka på det gångna projektet. Att reflektera över det gångna projektet är att 

tänka och diskutera vad, hur, och varför, vilket enligt McCarthy (2002) är en viktig 

del i att främja kreativiteten. Detta gör att projektdeltagarna kan och vågar vara 

kritiska och se det gångna projektet med nya ögon och därefter kan de generera nya 

idéer på hur projektet hade kunnat gjorts annorlunda, vilket bidrar till en ökad 

innovationskraft och dessutom främjar det kreativiteten (Weiss, W. H. 2004). Genom 

att projektmedarbetarna har en öppen kommunikation sinsemellan då de reflekterar 

över det gångna projektet och samarbetar är enligt Martins & Terblanche (2003) ett 

viktigt element till att bidra till kreativiteten. 

 

8 SLUTSATS 

Efter denna studie så har författarna dragit slutsatsen att ett agilt arbetssätt mycket väl 

kan främja kreativiteten i en projektgrupp, då många av principerna från de agila 

metoderna går väl samman med många tankar och teorier kring kreativitet och 

innovation. Författarna fann många belägg för att kreativitet och innovationskraft 

främjas genom att arbeta agilt, då väldigt många av värderingarna i det agila 

arbetssättet stämmer väl överens med teorin kring kreativitet och innovation. 

 

Studiens forskningsfråga: 

-Finns det en teoretisk grund för att den nya agila metoden främjar kreativitet? 

 

Slutsatser som författarna dragit med koppling till forskningsfrågan: 

 

-Agila metoder har väldigt mycket gemensamt med teorin kring kreativitet och 

innovation, exempelvis: självstyre, eget ansvar, platt organisation, motivation, 

planering och tidsramar. 

 

-Alla faser i den nya agila metoden går att koppla till kreativitets och innovationsteori. 

 

-Rollerna i den nya agila metoden främjar självstyre, vilket stödjer kreativtet och 

innovation. 
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-En större projektgrupp hade gett en större mångfald, vilket hade gett ett bättre stöd 

för kreativitet och innovation. 

 

-Även fast agila metoder i sin ursprungsform främjar innovation och kreativitet så går 

det att förstärka den effekten genom att lägga till moment direkt från 

kreativitetsteorin, exempelvis brainstorming, vilket hjälper projektgruppen att tänka 

nytt. 

 

Studiens uppdrag: 

-Att skapa en ny agil metod som är anpassad åt uppdragsgivaren. 

 

Slutsatser som författarna har dragit med koppling till uppdraget: 

 

-Det gick att skapa en ny agil metod med inriktning på en specifik aktör, teoretiskt 

sett, då författarna inte har haft möjlighet att testa hela metoden praktiskt. 

 

-Det gick lättare än väntat att överföra det agila tankesättet till respondenten då denne 

själv hade börjat arbeta på det sättet på egen hand under studiens gång. 

8.1 FÖRANKRING AV RESULTATEN 
Den nya metoden har uppdragsgivaren som syfte att använda sig av nästa år när de 

ska genomföra samma projekt igen, vilket bidrar till att författarna inte hade möjlighet 

att se själva slutresultatet av arbetet som uppdragsgivaren ska utföra med hjälp av den 

nya agila metoden som skapades. Genom samtal med uppdragsgivaren så har det 

uppdagat sig att de redan börjat använda sig av det agila tankesättet, då den manual 

(Bilaga 1) för projektet som ska vara till hjälp för respondenterna att se hur projektet 

gick, samt vilka komponenter som ingick i projektet, har en av respondenterna gjort 

om ett flertal gånger för att passa det agila tankesättet bättre. Respondenten hade från 

början skrivit manualen mest som en berättande text över projektet, men i den 

slutgiltiga versionen som författarna fick i slutet av denna studie så är projektet 

uppdelat i komponenter som även de har delats upp i mindre delar. När författarna 

kommenterade detta i samtalet med respondenten så kom det fram att respondenten 

anammat tankesättet som hade blivit beskrivet för denna. Författarna hade för avsikt 

att ha ett planeringsmöte med en av respondenterna för att på så vis utbilda denne i 

hur den nya agila metoden fungerar rent praktiskt, men under mötets gång så visade 

det sig att de redan hade tagit till sig så pass mycket under studiens gång att de hade 

börjat skriva manualen på ett helt nytt sätt, med en tydlig influens av den agila 

metoden som författarna hade skapat. Detta hade skett helt utan författarnas vetskap 

eller intention och kom mer som en intressant överraskning, som också visade att 

respondenterna hade dragit nytta av det de lärt sig genom denna studie. Efter att detta 

hade framkommit så togs beslutet att inget planeringsmöte behövdes utan att 

respondenterna ska få en rapport där metoden beskrivs i detalj, som en manual, för att 

med hjälp av den kunna arbeta efter metoden på egen hand. Författarna kommer att 

följa upp resultatet av detta arbete under våren 2014 av rent intresse då denna studie 

sedan länge blivit avslutad vid det laget.  
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8.2 GENERALISERING AV RESULTATEN 
Den agila metoden Scrum, som den nya agila metoden är starkt grundad i, är en 

metod som redan har börjat användas i många olika projekt av olika natur. Metoden 

som skapades i denna studie är dock väldigt specifik då författarna hade ett uppdrag 

gentemot en uppdragsgivare, och därmed jobbade med att ta fram en metod som 

passade uppdragsgivaren. Det är möjligt att andra projektgrupper som är av samma 

storlek som uppdragsgivaren kan ha nytta av att använda sig av metoden, men det är 

dock svårt att säga, då författarna inte hade möjlighet att testa metoden praktiskt. Då 

det inom Scrum ska vara en projektgrupp på mellan tre och nio personer, så innebär 

det att författarna har anpassat metoden till en projektgrupp med endast två 

medlemmar, vilket i sin tur innebär att mångfalden och interaktionen mellan 

gruppmedlemmarna blir mindre än i större grupper. Detta skapar en risk för group 

thinking (Leonard, D. & Walter, S. 2005) vilket hämmar kreativiteten. Detta gör att 

den nya agila metoden skulle kunna passa för andra projektgrupper, men det är svårt 

att förutsäga. 

I detta fall så visade det sig att respondenten hade lätt att ta till sig det agila 

tankesättet, men det behöver dock inte innebära att detsamma skulle gälla för en 

annan aktör. Detta gör det svårt att säga något om generaliserbarheten då det kan vara 

individuellt hur lätt det är att anamma tankesättet i fråga. 

8.3 EGNA SPEKULATIONER 
Vi tror att den nya metoden som vi skapade i denna studie kommer att göra stor nytta 

för vår samarbetspartner, då vi vid samtal med denna har märkt av mycket positiva 

reaktioner. Att en av respondenterna dessutom har börjat att arbeta med ett agilt 

tankesätt, helt utan att vi har haft det med i planeringen, gör oss benägna att tro att den 

nya metoden kommer passa dem. En något oväntad slutsats som vi drog under 

arbetets gång var hur nära besläktade de agila metoderna är med kreativitets och 

innovationsteorier. En aspekt av det agila tankesättet som däremot inte uppfylls i detta 

specifika fall, är att de inte kommer att ha så stor mångfald, då de bara är två personer 

som arbetar med detta projekt. Vi vet inte hur detta kommer att påverka arbetet eller 

kreativiteten, då vi inte kommer vara närvarande när projektet startar upp igen inför 

nästa års event. 

Då uppdragsgivarens projektgrupp endast bestod av två personer så spekulerar vi 

kring hur mycket den personliga kemin spelar in i hur lyckat arbetet blir när det är en 

så liten projektgrupp, och är benägna att påstå att det kan ha en avgörande betydelse. 

Vi tror att agila metoder är lätta att anpassa till de flesta branscher och sammanhang, 

och att de även troligvis skulle främja kreativiteten för de som arbetar med metoden. 

Vi spekulerar också i huruvida agila metoder skulle kunna användas av privatpersoner 

för att underlätta i vardagen. Vi själva har testat att använda oss av ett agilt 

planeringssätt i vårt eget privatliv, och vi båda upplevde att det bidrog till en bra 

struktur på dagliga sysslor och att det gjorde att vi blev kreativa när det kom till att 

komma på nya sysslor att göra. En viktig aspekt som vi själva upplevde när vi testade 

detta var att stress över dagliga sysslor minskade avsevärt då vi båda två kunde se 

"svart på vitt" vad som skulle göras, hur lång tid det skulle ta och vad den andra höll 
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på med just för tillfället. Det gjorde det även väldigt tydligt vad som redan hade blivit 

avklarat och vad som var kvar att göra. 

Angående vad som händer med kreativiteten när man arbetar agilt, så tycker vi att det 

är en mycket spännande tanke att det agila synsättet hänger så starkt samman med 

kreativitsteorin. Detta gör oss benägna att tro att agila metoder skulle kunna bli en 

mycket viktig del av kreativitetsteorin i framtiden, när fler människor gör denna 

koppling. Eftersom att fler och fler företag vill vara kreativa och innovativa så tror vi 

att agila metoder kommer spridas stort i många olika branscher när kopplingen mellan 

kreativitet och agila metoder väl blir etablerad. 

8.4 UPPSLAG TILL NYA STUDIER 
En intressant fortsättning på denna studie skulle vara att följa upp hur Västerås 

Science Park har arbetat med den nya agila metoden, och om de har använt den som 

det var tänkt eller om det har blivit ändringar längs med arbetets gång, för att på så 

sätt kunna utvärdera om den nya agila metoden har varit hållbar och om den har varit 

värdeskapande för uppdragsgivaren. Det skulle även vara ett intressant upplägg att 

studera och testa hur den nya agila metoden främjar kreativitet, och om teorin 

stämmer eller om verkligheten är en annan än vad teorin föreslår. 

Vidare så skulle en fortsättning på denna studie kunna vara att göra en uppföljning 

med VSP hur de har upplevt förändringarna. 

8.5 AVRUNDNING 
Slutligen vill vi än en gång tacka alla personer som har varit inblandade, på ett eller 

annat sätt, i denna studie. Efter att ha utfört detta arbete så har förståelsen för det agila 

tankesättet blivit större än det var när vi började. Det har även planterat en tanke i oss 

att det agila arbetssättet kommer att växa i framtiden, och börja användas i större 

utsträckning än vad det gör idag, för att fler och fler företag vill bli mer innovativa. 
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Västerås Science Park (2013) Hemsida. 

 Hämtad från: <http://www.vasterassciencepark.se/pages/omoss>. Hämtad 03-
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Muntliga källor: 

Makki Shirkhan. Projektledare. Västerås Science Park. Västerås. Intervju. (2013-12-
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Thomas Frisk. Projektledare. Västerås Science Park. Västerås. Intervju. (2013-12-21). 
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Bilaga 1 

MANUAL FÖR PROJEKTET JOBB SHOP 

Följande text är information hämtad direkt från samarbetspartnern, och är skriven av 

en av respondenterna som jobbade med projektet. Texten är skriven som en manual 

eller en rapport som beskriver hur projektet som skulle studeras genomfördes. 

 

SYFTE OCH BESKRIVNING MED EVENEMANGET JOBB SHOP 

Jobb Shop är ett samarrangemang av Västerås Science Park, [aktörs namn]  och [aktörs 

namn] där det gemensamma målet är att hjälpa företag att hitta kompetent arbetskraft och på 

så sätt bidra till regionens tillväxt. Västerås har tidigare fått uppmärksamhet tack vare de 

starka industrier som erbjuder jobb och stadens sätt att synliggöra rekryteringsbehovet.  Flera 

ingenjörer från andra delar av Sverige och världen ser Västerås som ett naturligt val för 

ingenjörsjobb. 

 Målsättningen är att så många ingenjörer som möjligt i landet ska känna till varumärket Jobb 

Shop; det ska vara helt naturligt för en ingenjör att undersöka arbetsmarknaden i Mälardalen. 

Förutom att locka ingenjörer från andra delar av Sverige vill vi även attrahera ingenjörer från 

andra länder, allt för att ge våra framgångsrika företag rätt förutsättningar för att stanna kvar i 

Västerås och Mälardalen. Tillgången på ingenjörer är en förutsättning för att kunna fortsätta 

utveckla och bibehålla teknikföretagen i Västerås och därmed Sverige.  

Med hjälp av en rekryterings mässa som Jobb Shop kan vi göra så att ingenjörer söker sig till 

Västerås, arbetskraften ökar hos företagen, staden får en tillväxt och företagen hittar rätt 

kompetens.   

Varför påbörjades utvecklingen av aktiviteten? Det fanns och finns ett stort behov av 

rekrytering av ingenjörer till företagen i Västmanland. 

Beräknad tidsåtgång: Tidsåtgången har varit en projektledare på heltid from maj 2013 till 

september ut 2013. Vidare har en deltidsprojektledare jobbat med Jobbshop på halvtid from 

maj 2013 tom september 2013. 

Beräknad kostnad: 

En uppskattning.  Finns på G.  

Antal deltagare:  

 346 deltagande Ingenjörer  

 17 företag 

 5 aktörer 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: 

INFÖR 

- Kolla checklistan från tidigare år. Där finns bra information för att få en förståelse för 

hur projektet har lagts upp.   

- Boka ett möte med samarbetspartnerna. 

- Jiv gör en förundersökning över vart det finns lediga jobb i landet  

- Använda informationen från Jiv till att marknadsföra extra mycket i dem städerna, bl 

a om vi ska skicka gratis buss dit.  
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- Kontakta Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, kommuner både i buss städerna men 

även städer runt omkring.  

- Kontakta [aktörs namn] för utskick av informationsblad till andra AMS kontor  

- Boka lokal – Aros Congress Center  

- Annonsera nationellt (Ny Teknik, Ingenjören etc) Ingenjören:  

- Anordna en sommarkampanj ( se under rubrik kampanj) 

- Boka bussar - (Axelssons Turisttrafik AB, [aktörs namn]) 

- Skicka ut inbjudan till medlemsföretag innan sommaren  

- Få dem stora bolagen att delta i rekryteringsmässan. Försöka boka möten för att 

väcka deras intressen.  

 

Efter sommaren:  

- Skicka en påminnelse till medlemsföretagen  

- Ringa runt till medlemsföretag 

- Skicka en utställarbeställning till företagen 

- Bekräfta bussturen med [aktörs namn]  

- Informationsmail till utställande företag  

- Kolla upp att annonserna har annonserats  

- Följa upp angående informationsbladen till AMS kontor 

- Boka möte angående lokalen med [aktörs namn] 

 

Marknadsföring:  

- Beställa marknadsföringsmaterial inför sommarkampanjen. 

- Använda marknadsmaterial för att dela ut goodiebags i våra buss-städer, Västerås 

Central Station mm.   

- Nyteknik – helsida två veckor innan mässan, beroende på pris en halvsida veckan 

innan. 

- Ingenjören – helsida, nyhetsbrev, hemsida. 

- Skicka informationsblad till Arbetsförmedlingar, kommuner, trygghetsråd  

- Sveriges Ingenjörer – kontakta för utskick i deras nätverk  

- Uppdatera Jobb shop hemsida (kontakta [aktörs namn] för hjälp)  

- Uppdatera Facebook, Twitter, Instagram  

- Tv skärmen utanför Västerås ([aktörs namn] som tog hand om det) 

 

Kampanj:  

- Välj populära semesterorter 

- Boka bil 

- Boka hotell  

- Organisera marknadsmaterialet som ska delas ut (t-shirts borde finnas från 2013)  

- Det finns magnetskyltar med Jobb Shop loggan som kan sättas på bilen  

 

- Sommarkampanjen har gett bra respons hittills och stärkt varumärket. Under 2013 

besöktes Öland, Åhus, Göteborg, Tylösand och Båstad. Det delades ut badbollar, 

frisbees och vatten utav två tjejer som åkte runt med gröna Jobbshop t-shirts och stora 

gröna peruker. Dem valde semesterorter med populära stränder för att fånga 

ingenjörernas uppmärksamhet.  

- Ölandbor kände igen Jobb Shop loggan från förra året. Varumärket håller på och blir 

bearbetad vilket är positivt.  
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- Staden gick in och medfinansierade Jobb shop då ändamålet var att marknadsföra 

Västerås Stad.  

- Viktigt att kontakta [aktörs namn] i god tid för att han ska skicka ut 

pressmeddelanden till de städer som besöks under sommarkampanjen.  

- All marknadsföringsmaterial gick åt under 2013 vilket innebär att nytt material måste 

beställas. Vattenflaskor funkade både för sommarkampanjen samt dem andra 

aktiviteter.  

Vi kan räkna med att det kommer kosta lite mer att köra kampanjen under 2014. Då 

gäller det att ansöka om finansiering i god tid från staden för att täcka dem 

kostnaderna. [aktörs namn] skickade in en ansökan och fick [pengar]. Ett tips vore att 

boka in ett möte med [aktörs namn] redan i början av februari för att diskutera 

medfinansierings ansökan.    

 

Hemsidan:  

- Uppdatera sidan med utställarna – kort information om varje företag 

- Ständig uppdatering av antal lediga jobb 

- Lägga upp busstiderna  

- Använda anmälningslistan av deltagarna från förra året och skicka ett massmail 

angående årets mässa. ([aktörs namn] hjälper till att få fram den listan)  

- Uppdatera informationen för utställarna  

 

GENOMFÖRANDE 

- Boka lokal 

- Beställa möbler - utgå efter utställarbeställningen från företagen 

- Bjuda företagen på lunch 

- Se till att mat/fika finns att köp för besökarna  

- Skiss av utställningsytan, placera ut utställarna 

- Vatten och fika tillgänglig för utställarna 

- En välkomstkommitté - dela ut jobbshop kassar till besökarna 

- En person som räknar besökarna 

- 3-4 personer som genomför en enkätundersökning, statistik på vart dem kommer ifrån 

– vilken stad 

- Guidad busstur  

- Information om bussturen i lokalen 

 

UPPFÖLJNING 

Enkätundersökning rörande de utställande företagen ca två veckor efter genomförd aktivitet. 

Vidare kommer en uppföljning göras i januari 2014 med avseende på hur många som 

anställdes. Sammanställningar från föregående år finns på G. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
Tillvägagångssätt 
Hur planerades projektet från början? 

Hur bestämde ni vilka olika deluppgifter som behövde utföras?  

Skedde det tidigt eller under arbetets gång? 

 

Dokumentering 
Hur höll ni koll på vad som skulle göras, vad som var färdigt och vad som pågick just 

då? 

 

Roller 
Hade ni någon form av roller? 

 

Uppdelning 
Vilka olika uppgifter hade ni? 

 

Tidsplanering 
Gjorde ni någon tidsplanering? 

Hur gjorde ni er tidsplanering?  

Höll planeringen? 

Om inte; Varför? 

 

Beslutanderätt 
Vem av er hade beslutanderätten att bestämma att en uppgift var avklarad? 

 

Resultat 
Hur visste ni hur ni ville att resultatet skulle se ut?  

Hur kom ni fram till det? 

 

Leverabler 
Hade ni någon form av leverabler under processens gång? 

 

Delmål 
Hade ni delmål?  

Hur bestämdes dessa?  

Var delmålen i sådana fall i form av leverabler? 

 

Utmärkande tillfällen i processen som var bra/mindre bra 
Var det något under processens gång som ni tyckte fungerade speciellt bra? 

Var det något under processens gång som ni tyckte fungerade mindre bra? 

 Om något fungerade mindre bra, hur hanterades det? 
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Bilaga 3  

Samtyckesmall 
Får vi använda uppgifterna som ni har lämnat till oss under intervjun och under 

möten? Detta inkluderar även namn på respondenterna och att VSP identifieras med 

namn. 

Informationen som ni lämnat till oss kommer att användas i ett examensarbete 

gällande agila arbetsmetoder, kreativitet och innovation. 

Frågorna/uppgiftern som studien ska lösa är: 

1. Att skapa en agil arbetsmetod åt VSP att använda i kommande projektarbeten. 

2. Att undersöka om ovanstående metod främjar kreativitet. 

De personer som har arbetat med examensprojektet är: Joacim Dubois och Malin 

Kunnari och som handledare har de haft Anette Strömberg vid Mälardalens högskola. 

Vi ber er att nedan bekräfta att ni samtycker till ovanstående. 

 

Ort och datum:____________________________________________ 

Underskrift:_______________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________ 

 

Ort och datum:____________________________________________ 

Underskrift:_______________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________ 

 

Tack för Er medverkan!   

Malin Kunnari och Joacim Dubois, Innovationsprogrammet, Mälardalens högskola. 


